
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013  Ν. 107(Ι)/2013 

107(Ι)/2013 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ 

 ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 

 

 

 

Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

  22 του 1985 

  68  του 1987 

190 του 1989    

8(Ι) 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 (Ι) του 2005 

  49 (Ι) του 2005 

  76 (Ι) του 2005 

  29 (Ι) του 2007 

  37 (Ι) του 2007 

177 (Ι) του 2007 

104 (Ι) του 2009 

124 (Ι) του 2009 

  85 (Ι) του 2010 

118 (Ι) του 2011 

130 (Ι) του 2012 

204 (I) του 2012 

214 (I) του 2012 

15 (Ι) του 2013 

39(Ι) του 2013 

      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών Εταιρειών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 μέχρι (Αρ. 3) του 

2013 (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 (Αρ. 4) του 2013. 
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88(Ι) του 2013. 

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

αλλαγή της 

επωνυμίας της 

Υπηρεσίας 

Εποπτείας 

Συνεργατικών 

Εταιρειών. 

2.-(1) Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση στην 

αντίστοιχη γραμματική διατύπωση, της φράσης «Υπηρεσία Εποπτείας 

Συνεργατικών Εταιρειών», οπουδήποτε αυτή απαντάται, με την φράση 

«Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών». 

  

      (2) Οποιαδήποτε αναφορά στους Θεσμούς που εκδίδονται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο, κανονισμό ή οδηγία, σε 

«Επιτροπή Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών», «Έφορο 

Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών» και «Υπηρεσία Εποπτείας 

Συνεργατικών Εταιρειών» σημαίνει αντίστοιχα την «Επιτροπή 

Συνεργατικών Εταιρειών», τον «Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών» και την 

«Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

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

  (α)  Με τη διαγραφή των ακόλουθων όρων και της ερμηνείας τους: 

   

   «άδεια λειτουργίας», «αναγνωρισμένο συνεργατικό πιστωτικό 

ίδρυμα», «ασφαλιστική επιχείρηση», «επενδυτικές υπηρεσίες 

και δραστηριότητες», «επιχείρηση παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών», «εργασίες αποδοχής καταθέσεων», «ηλεκτρονικό 

χρήμα», «κράτος μέλος καταγωγής», «μετοχές τάξης Β’», 

«μέτρα εξυγίανσης», «μητρική εταιρεία», «θυγατρική εταιρεία», 

«Οδηγία 2006/48/ΕΚ», «παρεπόμενες υπηρεσίες», 

«πρόγραμμα δραστηριοτήτων», «Τριτοβάθμιος Συνεργατική 

Εταιρεία», «υποκατάστημα» και «Χρηματοοικονομικά μέσα»∙ 

   

  (β)  με τη διαγραφή του όρου «Κεντρικός Φορέας» και την 
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αντικατάστασή του με τον ακόλουθο νέο ορισμό:  

66(I) του 1997 

ΔΙΟΡΘ/I(I)/317 

του 22.8.97 

74(I) του 1999 

94(I) του 2000 

119(I) του 2003 

4(I) του 2004 

151(I) του 2004 

231(I) του 2004 

235(I) του 2004 

20(I) του 2005 

80(I) του 2008 

100(I) του 2009 

123(I) του 2009 

27(I) του 2011 

104(I) του 2011 

107(I) του 2012 

14(Ι) του 2013 

87(Ι) του 2013. 

  «‛Κεντρικός Φορέας’ σημαίνει τη Συνεργατική Κεντρική 

Τράπεζα Λτδ κατά τα οριζόμενα στον περί Εργασιών 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και στις δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενες οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας∙». 

   

  (γ)  με τη διαγραφή του ορισμού του όρου «συνεργατική 

νομοθεσία» και την αντικατάστασή του με τον ακόλουθο νέο 

ορισμό:  

   

   «‛συνεργατική νομοθεσία’ σημαίνει τον παρόντα Νόμο και τους 

Θεσμούς που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού∙»∙ 

   

  (δ)  με τη διαγραφή του ορισμού του όρου «συνεργατικό πιστωτικό 

ίδρυμα» και την αντικατάστασή του με τον ακόλουθο νέο 

ορισμό:  

   

   «‛συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα’ ή ‛ΣΠΙ’ σημαίνει εγγεγραμμένη 

εταιρεία η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας πιστωτικού 

ιδρύματος δυνάμει του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 

και περιλαμβάνει τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ∙»∙ 
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  (ε)  με τη διαγραφή του όρου «Δευτεροβάθμιος Συνεργατική 

Εταιρεία» και την αντικατάστασή του με τον ακόλουθο νέο όρο 

και τον ορισμό του: 

   

   «‛Δευτεροβάθμια Συνεργατική Εταιρεία’ σημαίνει συνεργατική 

εταιρεία της οποίας έστω και ένα μέλος της είναι συνεργατική 

εταιρεία.»∙ 

   

  (στ)  με τη διαγραφή του όρου και του ορισμού «μετοχές ή μετοχές 

τάξης Α’» και την αντικατάστασή του με τον ακόλουθο νέο όρο 

και τον ορισμό του: 

   

   «‛συνήθεις μετοχές’ σημαίνει μετοχές εκδιδόμενες από 

εγγεγραμμένη εταιρεία, οι οποίες κατέχονται αποκλειστικά από 

τα μέλη της ή προκειμένου περί ΣΠΙ και από μη μέλη και οι 

οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και 

τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Θεσμούς.»∙ 

   

  (ζ)  με τη διαγραφή του ορισμού του όρου «προνομιούχες μετοχές» 

και την αντικατάστασή του με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

   

   «‛προνομιούχες μετοχές’ σημαίνει μετοχές εκδιδόμενες από 

εγγεγραμμένη εταιρεία, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, 

δυνατό να κατέχονται και από πρόσωπα που δεν είναι μέλη της 

και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους 

δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Θεσμούς.»∙ 

   

  (η)  με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

   

   «χρηματοδοτικό άνοιγμα» σε σχέση με πρόσωπο σημαίνει τη 

χορήγηση οποιουδήποτε δανείου ή το άνοιγμα τρεχούμενου 

χρεωστικού λογαριασμού για το πρόσωπο αυτό, ή τη 
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χορήγηση οποιασδήποτε χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial 

leasing), συμπεριλαμβανομένης και χρηματοδότησης με 

ενοικιαγορά, ή την προεξόφληση γραμματίου ή 

συναλλαγματικής για την οποία το πρόσωπο αυτό υπέχει 

ευθύνη είτε ως αποδέκτης είτε ως εκδότης είτε ως 

οπισθογράφος, ή τη χορήγηση οποιασδήποτε οικονομικής 

εγγύησης, ή την ανάληψη οποιασδήποτε άλλης οικονομικής 

ευθύνης ή υποχρέωσης για λογαριασμό του προσώπου αυτού, 

ή την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη χορήγηση 

οποιωνδήποτε από τα πιο πάνω και περιλαμβάνει 

οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις που γίνονται προς 

όφελος τρίτου με την εγγύηση του προσώπου αυτού, 

περιλαμβάνει δε οποιοδήποτε άλλο άμεσο ή έμμεσο στοιχείο 

ενεργητικού εντός ή εκτός ισολογισμού σε σχέση με το 

πρόσωπο αυτό∙»∙ 

   

   «μετοχικό κεφάλαιο» σημαίνει το κεφάλαιο εγγεγραμμένης 

εταιρείας που αποτελείται από τις συνήθεις μετοχές και εάν η 

εταιρεία έχει εκδώσει και προνομιούχες μετοχές, το κεφάλαιο 

της εταιρείας αυτής περιλαμβάνει και τις μετοχές αυτές∙». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 2Α 

του βασικού 

νόμου. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την διαγραφή του άρθρου 2Α αυτού 

και του πλαγιότιτλου του και την αντικατάστασή τους με τον ακόλουθο νέο 

πλαγιότιτλο και το ακόλουθο νέο άρθρο 2Α: 

   

 «Προηγούμενες 

επωνυμίες 

Υπηρεσίας 

Συνεργατικών 

Εταιρειών. 

2Α. Όπου, σε οποιοδήποτε νόμο, θεσμούς, κανονισμούς, 

διατάγματα, αποφάσεις, οδηγίες και σχέδια υπηρεσίας που 

εκδίδονται δυνάμει αυτών, υπάρχει αναφορά:  

    

   (α)  σε «Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών και 

Συνεργατικής Ανάπτυξης», «Τμήμα 

Συνεργατικής Ανάπτυξης (Συνεργατική 

Ανάπτυξη)» ή «Λειτουργό του Τμήματος 
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Συνεργατικής Ανάπτυξης», ή 

    

   (β)  σε «Επιτροπή Υπηρεσίας  Εποπτείας και 

Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών», «Έφορο 

Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης 

Συνεργατικών Εταιρειών» και «Υπηρεσία  

Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών 

Εταιρειών», ή 

    

   (γ)  σε «Επιτροπή Υπηρεσίας Εποπτείας 

Συνεργατικών Εταιρειών», «Έφορο Υπηρεσίας 

Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών» και 

«Υπηρεσία Εποπτείας Συνεργατικών 

Εταιρειών», 

    

  σημαίνει την «Επιτροπή Υπηρεσίας Συνεργατικών 

Εταιρειών», τον «Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών 

Εταιρειών», την «Υπηρεσία  Συνεργατικών Εταιρειών» και 

«Λειτουργό της Υπηρεσίας  Συνεργατικών Εταιρειών». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των 

εδαφίων (2), (3) και (5) αυτού και την αντικατάστασή τους με τα ακόλουθα 

νέα εδάφια (2), (3) και (5): 

   

  «(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4Γ, ο Υπουργός, 

εποπτεύει τη, με βάση  τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, 

λειτουργία των εγγεγραμμένων εταιρειών και δίδει στον Έφορο 

οδηγίες, αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του με βάση 

τον παρόντα Νόμο, όπως κρίνει σκόπιμο για τα συμφέροντα του 

Συνεργατισμού. 

   

    (3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4Γ, ο Υπουργός έχει 

εξουσία να ζητά από τον Έφορο εκθέσεις, λογαριασμούς και άλλες 

πληροφορίες που σχετίζονται με τη λειτουργία των εγγεγραμμένων 
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εταιρειών δυνάμει του παρόντος Νόμου και με την εν γένει άσκηση 

των αρμοδιοτήτων του Εφόρου δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

   

    (5)   Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4Γ, ο Έφορος- 

   

   (α)  ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου και των Θεσμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού 

και για το σκοπό αυτό ο ίδιος ή οποιοδήποτε πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο από αυτόν με γενική ή ειδική προς 

τούτο έγγραφη εξουσιοδότηση, έχει εξουσία να 

επιθεωρεί τα βιβλία, τους λογαριασμούς και τα έγγραφα 

εγγεγραμμένης εταιρείας και κάθε αξιωματούχος της 

εταιρείας αυτής οφείλει να παρέχει τις αναγκαίες 

διευκολύνσεις και όλες τις ζητούμενες πληροφορίες για 

την επιθεώρηση αυτή, και 

    

   (β)  μεριμνά για την προώθηση και διάδοση των 

συνεργατικών αρχών, καθώς και την ομαλή λειτουργία 

του συνεργατικού θεσμού στην Κύπρο.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 

παραγράφου (γ) του εδαφίου (6) αυτού. 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 4Γ 

του βασικού 

νόμου. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 4Γ αυτού και 

του πλαγιότιτλου και την αντικατάστασή τους με το ακόλουθο νέο άρθρο 4Γ 

και τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:  

 

  

 «Περιορισμοί και 

καταργήσεις 

στις  

αρμοδιότητες 

του Υπουργού 

4Γ.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του 

παρόντος Νόμου ή των Θεσμών που εκδίδονται δυνάμει 

αυτού, ο Υπουργός, ο Έφορος, η Επιτροπή και η 

Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών: 
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και της 

Υπηρεσίας 

Συνεργατικών 

Εταιρειών. 

 

    

   (α)  δεν έχουν οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή εξουσία 

σε σχέση με την προβλεπόμενη, στον περί 

Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 

αδειοδότηση, ρύθμιση, εποπτεία και λήψη 

εποπτικών μέτρων στα ΣΠΙ ή σ’ άλλη 

εγγεγραμμένη εταιρεία που αποδέχεται 

καταθέσεις ή νομικό πρόσωπο ή ένωση 

προσώπων που συστάθηκε ως συνεργατικός 

οργανισμός σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα και 

ασκεί εργασίες πιστωτικού ιδρύματος στην 

Κύπρο, και 

    

   (β)  δεν δύνανται να ασκούν οποιαδήποτε 

δραστηριότητα η οποία αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη των εργασιών (business development) 

των ΣΠΙ. 

   

 107(Ι) του 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

107(Ι) του 2013. 

 

     (2)(α)Από την έναρξη ισχύος του περί Συνεργατικών 

Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2013 

καταργούνται όλες οι κανονιστικές αποφάσεις, με εξαίρεση 

την κανονιστική απόφαση που αναφέρεται στην 

παράγραφο (β) του εδαφίου αυτού, και όλα τα διατάγματα 

που εκδόθηκαν δυνάμει των καταργούμενων διατάξεων 

του βασικού νόμου, με τον περί Συνεργατικών Εταιρειών 

(Τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο του 2013. 

   

         (β)(i) Η Επιτροπή της Υπηρεσίας Εποπτείας 

Συνεργατικών Εταιρειών προβαίνει με απόφαση της σε 
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διάλυση του Ταμείου Αλληλεγγύης, Στήριξης και 

Ανάπτυξης των συνεργατικών εταιρειών που ασκούν 

εργασίες ΣΠΙ.  

   

  (ii) Στην απόφαση διάλυσης του ως άνω Ταμείου 

καθορίζονται η ημερομηνία διάλυσής του και η επιστροφή 

του αποθεματικού στα μέλη του. 

   

  

 

 

 

     (3) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί 

Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου 

καταργούνται όλες οι οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές και 

εγκύκλιοι του Εφόρου που εκδόθηκαν είτε δυνάμει των 

καταργούμενων, με αυτόν, άρθρων του βασικού νόμου είτε 

που αφορούν θέματα που εμπίπτουν στο εδάφιο (1). 

   

 Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

25.2.2000 

8.4.2004 

24.7.2009. 

     (4) Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και 

Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) Θεσμοί του 

2000 έως 2009 καταργούνται. 

   

 Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

15.05.1987 

14.12.2001 

31.12.2004 

30.03.2007 

24.02.2012. 

     (5) Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμοί 

εφαρμόζονται στην έκταση που δεν αντίκεινται στις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου και καθόσον αφορά τα ΣΠΙ 

στις διατάξεις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται, και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων 

οδηγιών. 

   

  

 

 

     (6) Από την έναρξη ισχύος του περί Συνεργατικών 

Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2013 όπου 

σε οποιοδήποτε νόμο, κανονισμό ή οδηγία προβλέπονται 

αρμοδιότητες της Επιτροπής Υπηρεσίας Εποπτείας 
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Συνεργατικών Εταιρειών, του Έφορου Υπηρεσίας 

Συνεργατικών Εταιρειών ή της Υπηρεσίας Συνεργατικών 

Εταιρειών, ανάλογες με τις προβλεπόμενες στην 

παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, που 

αφορούν την αδειοδότηση, ρύθμιση, εποπτεία και λήψη 

εποπτικών μέτρων σε σχέση με οποιοδήποτε ίδρυμα, 

εταιρεία ή οργανισμό, αυτές ασκούνται από την Κεντρική 

Τράπεζα και οποιαδήποτε οδηγία εκδόθηκε δυνάμει των εν 

λόγω νόμων από την Επιτροπή Υπηρεσίας Εποπτείας 

Συνεργατικών Εταιρειών, τον Έφορο Υπηρεσίας 

Συνεργατικών Εταιρειών ή την Υπηρεσία Συνεργατικών 

Εταιρειών καταργείται και εφαρμόζεται η αντίστοιχη οδηγία 

της Κεντρικής Τράπεζας.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 5Α 

του βασικού 

νόμου. 

8. Το άρθρο 5Α του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού και τη διαγραφή του εδαφίου (3) 

αυτού.  

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 5Β 

του βασικού 

νόμου. 

9. Το άρθρο 5Β του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή και 

αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 5Β: 

   

  «5Β.-(1) Η Επιτροπή και ένα έκαστο μέλος της δεν υπέχει 

οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης 

νομικής διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε 

πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της 

δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων 

Θεσμών, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν 

έγινε καλή τη πίστει ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας. 

 

     (2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 4, η 

Επιτροπή και ένα έκαστο μέλος της δεν υπέχει οποιαδήποτε 

ευθύνη σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής 



11 

 

διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή 

παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας  

Συνεργατικών Εταιρειών δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των 

δυνάμει αυτού εκδιδομένων Θεσμών.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

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

 

 

  

  (α) Με τη διαγραφή των κομμάτων και της φράσης «,τηρουμένων 

των διατάξεων του άρθρου 12Α,» (4η και 5η γραμμή) της 

επιφύλαξης του εδαφίου (1) αυτού∙ 

   

  (β) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ), 

αμέσως μετά την παράγραφο (β) του εδαφίου (1Α) αυτού: 

   

   «(γ) Στην περίπτωση εγγεγραμμένης εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνης, δεν απαιτείται συνεισφορά από οποιοδήποτε μέτοχο, 

που να υπερβαίνει το ποσό, αν υπάρχει, που δεν καταβλήθηκε 

για τις μετοχές σχετικά με τις οποίες ευθύνεται ως  μέτοχος.»∙ 

  

  (γ) με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως ακολούθως:  

   

  (i) με την προσθήκη της φράσης «ή μέτοχος» μετά τη 

φράση «οιονδήποτε μέλος» (4η γραμμή)  και 

   

  (ii) με την προσθήκη της φράσης «ή μετόχου» μετά τη 

φράση «ως μέλους» (5η γραμμή). 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 7 

του βασικού 

νόμου. 

11. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή και 

αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 7: 
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  «7. Εξαιρουμένων των ΣΠΙ, όταν η ευθύνη των μελών εταιρείας είναι 

περιορισμένη διά μετοχών, δεν δύναται οποιοδήποτε μέλος, εκτός 

από εγγεγραμμένη εταιρεία, να κατέχει μερίδιον επί του κεφαλαίου 

συνήθων μετοχών της εταιρείας που να υπερβαίνει το καθορισμένο 

με τους Θεσμούς ανώτατο όριο: 

  

   Νοείται ότι το ανώτατο όριο δεν δύναται να καθορισθεί σε 

ποσοστό που υπερβαίνει το ένα πέμπτον του κεφαλαίου συνήθων 

μετοχών της εταιρείας.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

12. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του 

εδαφίου (4) αυτού και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο 

(4): 

  

  «(4) Δεν θα εγγράφεται εταιρεία η οποία έχει ιδρυθεί ως  

δευτεροβάθμια εγγεγραμμένη εταιρεία, εκτός εάν έχει ως μέλη της 

πέντε τουλάχιστον εγγεγραμμένες εταιρείες: 

  

  Νοείται ότι σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο Έφορος δύναται να 

επιτρέψει απόκλιση από την πιο πάνω διάταξη υπο τους όρους και 

για περίοδο που δυνατό να καθορίζει και νοουμένου ότι ένα 

τουλάχιστο μέλος είναι εγγεγραμμένη εταιρεία.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

13. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   

  (α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάστασή 

του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

   

   «(1) Εάν η εταιρεία έχει τηρήσει τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδιδόμενων Θεσμών, και οι 

προτεινόμενοι ειδικοί κανονισμοί αυτής δεν αντίκεινται προς 

τον παρόντα Νόμο ή τους Θεσμούς και τις συνεργατικές 
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αρχές και νοουμένου ότι στην κοινότητα στην οποία 

λειτουργεί η εταιρεία δεν υφίσταται και δεν λειτουργεί άλλη 

εταιρεία η οποία έχει τους ιδίους σκοπούς, ο Έφορος 

εγγράφει την εταιρεία και τους ειδικούς κανονισμούς αυτής 

και εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής επί του καθορισμένου 

τύπου.»∙  

   

  (β) Με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού και την αντικατάστασή 

του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3): 

   

   «(3) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (1), ο 

'Έφορος, πριν προβεί στην εγγραφή Δευτεροβάθμιας 

Συνεργατικής Εταιρείας, εξαιρουμένων των εταιρειών που 

προτίθενται να δραστηριοποιηθούν ως ΣΠΙ, δύναται, 

εφόσον θεωρεί τούτο σκόπιμο, να απαιτήσει την υποβολή 

σε αυτόν μελέτης βιωσιμότητας αναφορικά με τις 

οικονομικές και πρακτικές πτυxές δραστηριοτήτων στις 

οποίες αποσκοπεί η υπό ίδρυση εταιρεία και εγγράφει την 

εταιρεία αυτή μόνον εφ’ όσον πεισθεί για τη βιωσιμότητά 

της.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου. 

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

  (α)  Με την διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού και την αντικατάστασή 

του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3): 

   

   «(3)Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4Γ, εάν 

οιαδήποτε τροποποίηση των ειδικών κανονισμών- 

    

   (α)  δεν αντίκειται προς τον παρόντα Νόμο ή τους 

Θεσμούς και τις συνεργατικές αρχές προκειμένου 

περί ΣΠΙ, ή 
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   (β)  δεν αντίκειται προς τον παρόντα Νόμο ή τους 

Θεσμούς και τις συνεργατικές αρχές, λαμβανομένης 

υπόψη της εύρυθμης λειτουργίας και της 

οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, προκειμένου 

περί οποιασδήποτε εγγεγραμμένης εταιρείας που 

δεν είναι ΣΠΙ, και 

    

   (γ)  σε αμφότερες τις περιπτώσεις (α) και (β) πιο πάνω 

λαμβανομένων υπόψη των γενικότερων 

συμφερόντων του συνεργατισμού,  

    

   ο Έφορος εγγράφει την τροποποίηση αυτή.»∙ 

   

  (β) με τη διαγραφή της φράσης «ή οιωνδήποτε των μελών ή πρώην 

μελών» (6η γραμμή) του εδαφίου (4) αυτού∙ 

   

  (γ) με τη διαγραφή των κομμάτων και της φράσης «,όπως ορίζει η 

Επιτροπή με βάση την παράγραφο (γ) του παρόντος εδαφίου,» 

(4η έως 6η γραμμή) της παραγράφου (α) του εδαφίου (5Α) 

αυτού∙ 

   

  (δ)  με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) του εδαφίου (5Α) αυτού. 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 12Α 

του βασικού 

νόμου. 

15. Το άρθρο 12Α του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή και 

αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 12Α: 

 

   

  «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 κεφαλαίου συνήθων μετοχών με μετατροπή της 

ευθύνης των μελών από απεριόριστη σε περιορισμένη.  
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       (2)  Εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται να προβαίνει χωρίς 

τροποποίηση των ειδικών κανονισμών της και μέχρι του 

εγκεκριμένου υπό των ειδικών κανονισμών κεφαλαίου 

συνήθων μετοχών, σε εκδόσεις κεφαλαίου συνήθων 

μετοχών με βάση όρους που καθορίζονται  από τη  γενική 

συνέλευση και εγκρίνονται από τον Έφορο:   

   

   Νοείται ότι αναφορικά με τα ΣΠΙ δεν απαιτείται 

έγκριση του Εφόρου:  

   

   Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση ΣΠΙ που είναι 

συνδεδεμένο με τον Κεντρικό Φορέα απαιτείται όπως το 

ΣΠΙ λάβει την έγκριση του Κεντρικού Φορέα.  

   

       (3)(α) Κάθε έκδοση συνήθων μετοχών θα απευθύνεται 

μόνο προς τα πρόσωπα που είναι ή έχουν τα προσόντα να 

εγγραφούν ως μέλη της εταιρείας με βάση το άρθρο 8 ή 

προκειμένου περί ΣΠΙ και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη.  

   

  (β) Οι όροι της έκδοσης δυνατό να προβλέπουν ότι η 

ονομαστική αξία των συνήθων μετοχών ή μέρος της μέχρι 

ενός ανωτάτου ορίου θα καλύπτεται μέσω 

κεφαλαιοποίησης αποθεματικών προσόδου, εφόσον 

τηρούνται τα ακόλουθα ανώτατα όρια:  

    

   (i) Ανώτατο όριο ως προς το μέρος της 

ονομαστικής αξίας που δυνατό να καλύπτεται 

μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών 

προσόδου, κατά την πρώτη δημιουργία 

κεφαλαίου συνήθων μετοχών θα είναι 100% 

με μέγιστη αξία τα €10 ανά υφιστάμενο μέλος, 

(ii) ανώτατο όριο ως προς το μέρος της 

ονομαστικής αξίας που δυνατό να καλύπτεται 
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μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών 

προσόδου σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 

παραχώρησης μετοχών σε υφιστάμενους 

μετόχους πέραν της οριζόμενης στην 

υποπαράγραφο (i) θα είναι 20%∙ 

(iii) αναφορικά και με τις δύο ως άνω 

περιπτώσεις (i)-(ii) το ανώτατο όριο που 

δύναται να κεφαλαιοποιηθεί ως προς το 

συνολικό  αποθεματικό προσόδου θα είναι 

10%.    

   

       (4) 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 τη γενική συνέλευση και εγκρίνονται 

από τον Έφορο: 

   

   Νοείται ότι αναφορικά με τα ΣΠΙ δεν απαιτείται 

έγκριση του Εφόρου αλλά προκειμένου περί συνδεδεμένου 

με τον Κεντρικό Φορέα ΣΠΙ απαιτείται έγκριση του 

Κεντρικού Φορέα. 

   

  (5) Προνομιούχες μετοχές που εκδίδονται με βάση το 

εδάφιο (4) του άρθρου αυτού δικαιούνται- 

   

   (i) μερίσματος,  

(ii) εξόφλησης μέχρι την ονομαστική τους αξία σε 

περίπτωση εκκαθάρισης,  

(iii) εξόφλησης ή εξαγοράς, ενόσω λειτουργεί η 

εταιρεία, και  

(iv) συμμετοχής σε άλλες διανομές (distributions), 
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  σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους: 

   

    Nοείται ότι, εξαιρουμένης της περίπτωσης των 

ΣΠΙ, το σύνολο της ονομαστικής αξίας των 

προνομιούχων μετοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

50% του συνόλου της ονομαστικής αξίας των 

εκδοθεισών συνήθων μετοχών, εκτός με προηγούμενη 

έγκριση του Εφόρου:  

    Νοείται περαιτέρω ότι, ως προς αυτή του την 

εξουσία, ο Έφορος ενεργεί κατόπιν της σύμφωνης 

γνώμης της Επιτροπής της Υπηρεσίας  Εποπτείας 

Συνεργατικών Εταιρειών και μέχρι ανωτάτου ορίου 

100% του συνόλου της ονομαστικής αξίας των 

συνήθων μετοχών. 

   

       (6)(α) Σε σχέση με τις συνήθεις μετοχές και τις 

προνομιούχες μετοχές, η μη καταβολή μερίσματος   δεν  

συνιστά πιστωτικό γεγονός (event of default) για τον 

εκδότη ούτε και η ακύρωση καταβολής μερίσματος 

δημιουργεί οποιοδήποτε περιορισμό στον εκδότη. 

   

  (β) Σε σχέση με τις συνήθεις μετοχές και τις 

προνομιούχες μετοχές, η άρνηση εξαγοράς ή ο 

περιορισμός της εξαγοράς δεν  συνιστά αθέτηση 

υποχρέωσης για τον εκδότη. 

   

  (γ)(i) Εξαιρουμένης της έκδοσης του ελάχιστου 

αριθμού συνήθων μετοχών που προβλέπεται στους 

ειδικούς κανονισμούς εγγεγραμμένης εταιρείας για την 

εγγραφή νέου μέλους και της έκδοσης συνήθων μετοχών 

προς υφιστάμενο μέλος για σκοπούς κατοχής από αυτό 

του ελάχιστου αριθμού συνήθων μετοχών,  η έκδοση νέων 

συνήθων μετοχών προσφέρεται κατά προτεραιότητα στους 

κατόχους συνήθων μετοχών κατ’ αναλογία των ήδη 
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κατεχόμενων μετοχών (pro-rata), εκτός εάν με απόφαση 

γενικής συνέλευσης και, καθόσον αφορά εγγεγραμμένη 

εταιρεία που δεν είναι ΣΠΙ, με έγκριση του Εφόρου, ήθελε 

οριστεί διαφορετικά σε σχέση με την εν λόγω αναλογία. 

(ii) Κάθε έκδοση προνομιούχων μετοχών 

προσφέρεται κατά προτεραιότητα  στους υφιστάμενους 

κατόχους συνήθων μετοχών και προνομιούχων μετοχών 

κατ’ αναλογία των ήδη κατεχόμενων μετοχών (pro-rata). 

   

  (δ) Οι συνήθεις μετοχές και, εάν το προβλέπουν οι 

όροι έκδοσης τους, οι προνομιούχες μετοχές- 

    

   (i)  σε σύγκριση με άλλα κεφαλαιακά μέσα, που 

εκδίδει η εταιρεία, τα οποία δεν ταξινομούνται 

ως κύρια βασικά ίδια κεφάλαια, απορροφούν 

το πρώτο και μεγαλύτερο αναλογικά μερίδιο 

ζημιών όταν αυτές πραγματοποιούνται, και 

μεταξύ τους απορροφούν τις ζημιές στον ίδιο 

βαθμό,  

(ii)  ιεραρχούνται χαμηλότερα από όλες τις άλλες 

αξιώσεις σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή 

εκκαθάρισης της εγγεγραμμένης εταιρείας. 

   

       (7) Για κάθε κατηγορία μετοχών ή άλλων τίτλων ή 

κινητών αξιών, τηρείται από την εγγεγραμμένη εταιρεία 

μητρώο στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία 

προσδιορισμού ταυτότητας, η διεύθυνση και ο αριθμός των 

τίτλων που κάθε πρόσωπο κατέχει.». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 12Β 

του βασικού 

νόμου. 

16. Το άρθρο 12Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την διαγραφή του 

και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 12Β: 

   

  «12Β.-(1) Οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (7) του άρθρου 
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130(Ι) του 2010. 

12Α εφαρμόζονται σε σχέση με την έκδοση καλυμμένων 

αξιογράφων από ΣΠΙ, κατά τα οριζόμενα στον περί 

Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

       (2) Κάλυμμα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί 

Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου, το οποίο συνιστά 

επιβάρυνση προς όφελος των πιστωτών καλύμματος σε 

σχέση με καλυμμένα αξιόγραφα που εκδίδονται από ΣΠΙ, 

κατά τα οριζόμενα στον πιο πάνω Νόμο, είναι έγκυρο για 

τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, σ’ ό,τι αφορά τον 

εκκαθαριστή και οποιοδήποτε πιστωτή του ΣΠΙ, χωρίς 

υποχρέωση εγγραφής του σε μητρώο δυνάμει του 

παρόντος Νόμου. 

   

       (3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, του εδαφίου (4) 

του άρθρου 47Α και του εδαφίου (5) του άρθρου 49Δ του 

παρόντος Νόμου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και σε σχέση 

με ΣΠΙ του οποίου περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται 

σε κάλυμμα δυνάμει του εδαφίου (7) του άρθρου 18 του 

περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου.». 

  

Κατάργηση του 

άρθρου 12Γ του 

βασικού νόμου. 

17. Το άρθρο 12Γ του βασικού νόμου καταργείται. 

 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 12Δ 

του βασικού 

νόμου. 

18. Το άρθρο 12Δ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   

  (α)  Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού του κόμματος αμέσως 

μετά τη λέξη «θεσμών» και τη διαγραφή της φράσης 

«διαταγμάτων ή αποφάσεων» (7η γραμμή)∙ 

   

  (β)(i)  με τη διαγραφή στο εδάφιο (5) αυτού της λέξης «μετοχικό» (4η 
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γραμμή) και την προσθήκη της φράσης «συνήθων μετοχών» 

μετά την λέξη «κεφάλαιο» (4η γραμμή)∙ 

 

(ii) με τη διαγραφή στο εδάφιο (5) αυτού της φράσης 

«Κανονιστικής Απόφασης που δυνατό να εκδίδεται από την 

Επιτροπή της Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών» 

(11η, 12η και 13η γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη 

φράση «της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 12Α»,  

  

(iii) με τη διαγραφή στο εδάφιο (5) αυτού της φράσης «και 

τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12Α και κανονιστικών 

αποφάσεων που δυνατό να εκδίδονται τόσο δυνάμει του ως 

άνω άρθρου όσο και του παρόντος άρθρου» (18η, 19η, 20η και 

21η γραμμή)∙ 

   

  (γ)   με τη διαγραφή του εδαφίου (7) αυτού και την αντικατάστασή 

του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (7): 

   

   «(7) Σε σχέση με τη μετατροπή της ευθύνης η διαδικασία 

παραχώρησης μετοχών σύμφωνα με το εδάφιο (5) ή 

τροποποίησης των ειδικών κανονισμών σύμφωνα με το 

εδάφιο (6), δεν επηρεάζει τη μετατροπή της ευθύνης η 

οποία παύει να είναι απεριόριστη αμέσως μετά από τριάντα 

(30) ημέρες από την προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) 

γνωστοποίηση του Εφόρου.». 

  

Προσθήκη νέου 

άρθρου 12Ε 

στο βασικό 

νόμο. 

19. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 12Δ αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 12Ε: 

 

  

 «Αναδιάρθρωση 

ΣΠΙ. 

 

200(Ι) του 2011 

12Ε. (1) Σε περίπτωση εφαρμογής του περί 

Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου 

ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων διαταγμάτων, η 

συμμετοχή της Κυπριακής Κυβέρνησης και του Κεντρικού 
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  40(Ι) του 2012 

  49(Ι) του 2012 

    2(Ι) του 2013 

  13(Ι) του 2013. 

Φορέα στο κεφάλαιο συνήθων μετοχών των ΣΠΙ 

πραγματοποιείται ανεξάρτητα των: 

   

  (α) προνοιών των ειδικών κανονισμών ή των δυνάμει 

του άρθρου 12Δ αποφάσεων της επιτροπείας του 

ΣΠΙ αναφορικά με το ύψος του εγκεκριμένου 

κεφαλαίου, 

   

  (β) προνοιών του παρόντος Νόμου ή των ειδικών 

κανονισμών ή των δυνάμει του άρθρου 12Δ 

αποφάσεων της επιτροπείας του ΣΠΙ αναφορικά με 

το προτιμησιακό δικαίωμα αγοράς (pre-emptive right) 

ή τον καθορισμό των όρων έκδοσης των μετοχών 

από τη γενική συνέλευση του ΣΠΙ και την έγκριση του 

Κεντρικού Φορέα ή από την επιτροπεία του ΣΠΙ. 

   

  (2) Σε περίπτωση εφαρμογής του περί Αναδιάρθρωσης 

Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου ή/και των δυνάμει 

αυτού εκδιδόμενων διαταγμάτων, η μεταφορά μέσω των εν 

λόγω διαταγμάτων των μελών ΣΠΙ σε συνεργατική εταιρεία 

συμμετοχών είναι δυνατή τηρουμένων των πιο κάτω: 

   

  (α) κάθε μέλος αποκτά συμμετοχή στο μετοχικό 

κεφάλαιο της συνεργατικής εταιρείας συμμετοχών 

ανάλογη με τη συμμετοχή που έχει στο μετοχικό 

κεφάλαιο του ΣΠΙ,  

 

(β) η συνεργατική εταιρεία συμμετοχών αποκτά 

συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του ΣΠΙ ανάλογη 

με τη συμμετοχή που είχαν τα μέλη του ΣΠΙ στο 

μετοχικό του κεφάλαιο. 
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(γ) τα μέλη της συνεργατικής εταιρείας συμμετοχών 

θεωρούνται ως μέλη του ΣΠΙ για τους σκοπούς των 

άρθρων 6(1) και 23 του παρόντος Νόμου. 

   

  (3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε 

περίπτωση εφαρμογής του περί Αναδιάρθρωσης 

Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου και ανεξάρτητα 

των προνοιών του παρόντος Νόμου ή των Θεσμών που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού ή των ειδικών κανονισμών των 

ΣΠΙ, τα εκδιδόμενα δυνάμει του περί Αναδιάρθρωσης 

Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου διατάγματα 

δύνανται να προβλέπουν ότι μέλος της Συνεργατικής 

Κεντρικής Τράπεζας Λτδ καθίσταται συνεργατική εταιρεία 

συμμετοχών και μέλη των λοιπών ΣΠΙ καθίστανται η 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ και μια συνεργατική 

εταιρεία συμμετοχών για κάθε ΣΠΙ. 

   

  (4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 

«συνεργατική εταιρεία συμμετοχών» σημαίνει 

εγγεγραμμένη εταιρεία η οποία ιδρύεται με σκοπό να 

καταστεί μέλος και να κατέχει συμμετοχή στο μετοχικό 

κεφάλαιο ΣΠΙ κατά τα οριζόμενα στα εδάφια (2) και (3) του 

παρόντος άρθρου.». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

20. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 14 και του 

πλαγιότιτλού του και αντικατάστασή τους με το ακόλουθο νέο άρθρο 14: 

  

 «Απόκτηση 

ιδιότητας του 

μέλους σε 

εγγεγραμμένες 

εταιρείες. 

14.  Κάθε πρόσωπο δύναται να είναι μέλος σε 

περισσότερες από  μία εγγεγραμμένη εταιρεία η οποία είναι 

ΣΠΙ, εάν πληροί τους όρους που τίθενται στον παρόντα 

Νόμο, στους Θεσμούς και στους ειδικούς κανονισμούς 
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κάθε εταιρείας.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 15  

του βασικού 

νόμου. 

21. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   

  (α) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «του 

εδαφίου (2)» (1η γραμμή) με τη φράση «των εδαφίων (1Α) και 

(2)», 

 

  (β) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων εδαφίων (1Α) και (1Β), 

αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού: 

   

  «(1Α) Προκειμένου περί ΣΠΙ κάθε κάτοχος συνήθων μετοχών 

θα έχει μία ψήφο για κάθε συνήθη μετοχή που κατέχει 

κατά τη διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων και την 

εκλογή επιτροπείας της εταιρείας και όπου στον παρόντα 

Νόμο και στους εκδιδόμενους δυνάμει αυτού Θεσμούς 

γίνεται αναφορά σε μέλη σε σχέση με γενικές συνελεύσεις 

ή λήψη αποφάσεων σε αυτές ή εκλογή επιτροπείας ή 

απαρτία, σημαίνει τις εκδομένες συνήθεις μετοχές. 

   

  (1Β) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του Θεσμού 38, μέλη της 

επιτροπείας ΣΠΙ δύνανται να είναι και πρόσωπα που δεν 

είναι μέλη του.» 

   

Αντικατάσταση 

του άρθρου 15Α 

του βασικού 

νόμου. 

22. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 15Α και 

του πλαγιότιτλου του και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 

15Α και τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 

   

 «Υπεροχή 

Οδηγίας 

Κεντρικής 

Τράπεζας 

15Α. Οδηγία που εκδίδεται από την  Κεντρική Τράπεζα της 

Κύπρου για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και οι 

διατάξεις των ειδικών κανονισμών των ΣΠΙ που 
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Κύπρου σε 

θέματα 

Εταιρικής 

διακυβέρνησης. 

θεσπίζονται για την εφαρμογή της, υπερισχύουν 

οποιασδήποτε διάταξης των Θεσμών,  που εκδίδονται 

δυνάμει του παρόντος Νόμου.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 16 

του βασικού 

νόμου. 

23. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του 

εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο 

(1): 

 «(1) Εξαιρουμένων των ΣΠΙ, η μεταβίβαση των μετοχών ή του 

συμφέροντος μέλους ή πρώην μέλους ή αποβιώσαντος μέλους επί 

του κεφαλαίου συνήθων μετοχών εγγεγραμμένης εταιρείας 

υπόκειται, όσον αφορά το ανώτατο όριο συμμετοχής, στους 

περιορισμούς όπως ορίζεται στο άρθρο 7.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 19 

του βασικού 

νόμου. 

24. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   

  (α)  Με τη διαγραφή του εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάστασή 

του με το ακόλουθο νέο  εδάφιο (1): 

   

   «(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) 

του εδαφίου αυτού, καθιδρύεται Ελεγκτική Υπηρεσία 

Συνεργατικών Εταιρειών η οποία θα διενεργεί τον 

υποχρεωτικό έλεγχο των λογαριασμών και της εν γένει 

οικονομικής διαχείρισης εκάστης εγγεγραμμένης εταιρείας. 

    

   (β) Ο υποχρεωτικός έλεγχος των λογαριασμών του 

οικονομικού έτους, που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2013 και 

στη συνέχεια κάθε οικονομικού έτους, των ΣΠΙ το σύνολο 

του ενεργητικού ή των καταθέσεων των οποίων υπερβαίνει 

το καθοριζόμενο από την Κεντρική Τράπεζα  όριο, δεν 

διενεργείται από την Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών 

Εταιρειών, αλλά από εγκεκριμένους ελεγκτές που 
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διορίζονται από τη γενική συνέλευση των μελών των εν 

λόγω ΣΠΙ και εξασφαλίζουν τη ρητή έγκριση της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου σύμφωνα με τον περί Εργασιών 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

    

   (γ) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου 

αυτού, ο όρος «εγκεκριμένος ελεγκτής»  έχει την έννοια 

που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί 

Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

   

  (β)  με την προσθήκη των ακόλουθων νέων εδαφίων (10Α), (10Β) 

και (10Γ), αμέσως μετά το εδάφιο (10) αυτού: 

   

   «(10Α) Η Επιτροπή και ένα έκαστο μέλος της δεν υπέχει 

οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή 

άλλης νομικής διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με 

οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των 

δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Θεσμών, εκτός εάν αποδειχθεί 

ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή είναι 

αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας. 

    

   (10Β) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (10Γ), η 

Επιτροπή και ένα έκαστο μέλος της δεν υπέχει 

οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή 

άλλης νομικής διαδιακσίας για αποζημιώσεις σχετικά με 

οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών 

Εταιρειών δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει 

αυτού εκδιδόμενων Θεσμών. 

    

   (10Γ) Ο Διευθυντής ή οποιοδήποτε πρόσωπο υπηρετεί 
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στην Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών δεν 

υπέχει αστικής ευθύνης σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή 

παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός εάν 

αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη έγινε κακόπιστα ή 

οφείλεται σε σοβαρή αμέλεια.»∙ 

   

  (γ)  με τη διαγραφή του εδαφίου (11) αυτού και την αντικατάσταση 

με το ακόλουθο νέο εδάφιο (11): 

    

   «(11)(α) Η Υπηρεσία έχει εξουσία να ελέγχει τους 

λογαριασμούς και γενικά την οικονομική διαχείριση κάθε 

εγγεγραμμένης συνεργατικής εταιρείας, τηρουμένων των 

διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του 

παρόντος άρθρου: 

    

    Νοείται ότι η Υπηρεσία μπορεί, να ασκεί τον έλεγχο 

των λογαριασμών και της οικονομικής διαχείρισης 

οποιασδήποτε εταιρείας, με προσοντούχους λογιστές οι 

οποίοι δεν ανήκουν στην Υπηρεσία, τους οποίους διορίζει 

για το σκοπό αυτό, κατόπιν σύστασης του Εφόρου και και 

με την έγκριση του Υπουργού. 

    

  

 

 

 

 

Κεφ. 113. 

9 του 1968 

76 του 1977 

17 του 1979 

105 του 1985 

198 του 1986 

19 του 1990 

46(I) του 1992 

(β) Κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου κάθε πρόσωπο 

που είναι  επιφορτισμένο με τον έλεγχο εταιρείας έχει την 

ίδια εξουσία και δύναται να ασκεί τα ίδια δικαιώματα όπως 

και οι ελεγκτές των εταιρειών δυνάμει των διατάξεων του 

εκάστοτε ισχύοντος περί Εταιρειών Νόμου και το πρόσωπο 

το οποίο έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε έγγραφο το 

οποίον αφορά στην υπό έλεγχο περίοδον ή που δύναται να 

παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία έχει καθήκον να θέσει 

το έγγραφο ή να παράσχει την πληροφορία αυτή στον 

επιφορτισμένο με τον έλεγχο της εταιρείας υπάλληλο, 

διαφορετικά υπόκειται στις ίδιες κυρώσεις και ευθύνες 
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96(I) του 1992 

41(I) του 1994 

15(I) του 1995 

21(I) του 1997 

ΑΝΑΚ.2331 

82(I) του 1999 

149(I) του 1999 

2(I) του 2000 

135(I) του 2000 

151(I) του 2000 

76(I) του 2001 

70(I) του 2003 

167(I) του 2003 

92(I) του 2004 

24(I) του 2005 

129(I) του 2005 

130(I) του 2005 

98(I) του 2006 

124(I) του 2006 

70(I) του 2007 

71(I) του 2007 

131(I) του 2007 

186(I) του 2007 

87(I) του 2008 

41(I) του 2009 

49(I) του 2009 

99(I) του 2009 

42(I) του 2010 

60(I) του 2010 

88(I) του 2010 

53(I) του 2011 

117(I) του 2011 

145(I) του 2011 

157(I) του 2011 

198(I) του 2011 

64(I) του 2012 

98(I) του 2012 

190(Ι) του 2012 

203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013 

90(Ι) του 2013. 

όπως προβλέπει ο περί Εταιρειών Νόμος, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσται. 
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   (γ) Οι λογαριασμοί κάθε εταιρείας θα πρέπει να είναι 

έτοιμοι για έλεγχο μέσα σε τρείς μήνες ή προκειμένου περί 

ΣΠΙ μέσα σ’ ένα μήνα από τη λήξη του οικονομικού της 

έτους. 

    

   (δ) Αμέσως μόλις τελειώσει ο έλεγχος των 

λογαριασμών η Υπηρεσία οφείλει να υποβάλει στην 

εταιρεία τους ελεγμένους λογαριασμούς και τη σχετική με 

αυτούς έκθεσή της και αντίγραφο των ως άνω υποβάλλεται 

στον Έφορο: 

    

    Νοείται ότι αντίγραφο των ελεγμένων λογαριασμών 

και της έκθεσης του ελεγκτή υποβάλλεται στον Έφορο και 

από τους εγκεκριμένους ελεγκτές που αναφέρονται στην 

παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου. 

    

   (ε)   Τα ελεγκτικά δικαιώματα και έξοδα ελέγχου 

καταβάλλονται κατά τον καθορισμένο τρόπο στην 

Υπηρεσία.». 

   

  (δ)  με την κατάργηση του εδαφίου (16) αυτού. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 23 

του βασικού 

νόμου. 

25. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του 

πλαγιότιτλου και του εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάστασή τους με τον 

ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο και το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

  

 «Χορήγηση 

δανείων και 

σύσταση 

επιβαρύνσεων 

υπέρ 

εγγεγραμμένων 

εταιρειών. 

     (1)(α) Κάθε εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται vα χορηγεί 

χρηματοδοτικά ανοίγματα στα μέλη της, σύμφωνα με τους 

εγγεγραμμένους ειδικούς κανονισμούς της.  

 

  (β) Τηρούμενων των παραγράφων (γ) και (δ), 
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εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται να χορηγεί χρηματοδοτικό 

άνοιγμα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι μέλος 

της περιλαμβανομένης συνεργατικής εταιρείας μόνο με τη 

συγκατάθεση του Εφόρου η οποία θα χορηγείται με 

κριτήριο την οικονομική κατάστασή της εγγεγραμμένης 

εταιρείας και την προσφερομένην από τα πιο πάνω 

πρόσωπα ασφάλεια. 

   

  (γ) Η χορήγηση χρηματοδοτικών ανοιγμάτων από 

ΣΠΙ σε νομικά πρόσωπα επιτρέπεται  υπό την 

προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα τα 

μέλη του.  

   

  (δ) Η χορήγηση χρηματοδοτικών ανοιγμάτων από 

ΣΠΙ σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι μέλη τους δεν 

επιτρέπεται: 

   

  

 

 

 

107(Ι) του 2013. 

 

 Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος δεν 

εφαρμόζεται σε σχέση με χρηματοδοτικό άνοιγμα που 

χορηγήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 

περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) 

Νόμου του 2013. 

   

  (ε) Εγγεγραμμένη εταιρεία μπορεί, όταν χορηγεί 

χρηματοδοτικά ανοίγματα ή όταν συνάπτει με μέλος της ή 

με άλλο πρόσωπο συμφωνία για τη χορήγηση σε αυτό 

χρηματοδοτικού ανοίγματος ή όταν μέλος ή άλλο πρόσωπο 

οφείλει προς την εταιρεία αυτή, να απαιτήσει από το μέλος  

ή το πρόσωπο αυτό να συστήσει επιβάρυνση προς όφελος 

της εταιρείας επί όλων των στοιχείων της κινητής του 

περιουσίας κατά τον τύπο που δυνατό να καθορίζεται από 

τους Θεσμούς, ανεξάρτητα από το αν κατά την ημερομηνία 

σύστασης της επιβάρυνσης η βεβαρημένη περιουσία 

υφίσταται ή μη ή αποκτήθηκε ή όχι από το πρόσωπο το 
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οποίο παρέχει την επιβάρυνση.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 23Α 

του βασικού 

νόμου. 

26. Το άρθρο 23Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  (α)  Με τη διαγραφή του εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάστασή 

του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

   

   «(1) Κάθε χρηματοδοτικό άνοιγμα  παραχωρούμενο, υπό 

εγγεγραμμένης εταιρείας σε μέλος αυτής το οποίο είναι 

επίσης εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται να διασφαλίζεται με 

διακυμαινόμενη επιβάρυνση εφ’ όλου του ενεργητικού της 

εγγεγραμμένης εταιρείας που δανείζεται και ανεξάρτητα 

από το γεγονός ότι κατά την ημερομηνία τnς σύστασης της 

επιβάρυνσης το βεβαρημένο ενεργητικό υπάρχει ή όχι 

καθώς επίσης και με πάγια επιβάρυνση επί συγκεκριμένων 

περιουσιακών στοιχείων κινητής ιδιοκτησίας τα οποία θα 

παραμένουν στην κατοχή της εγγεγραμμένης εταιρείας 

που δανείζεται χωρίς δικαίωμα αποξένωσής τους.»∙ 

   

  (β)  με τη διαγραφή του εδαφίου (5) αυτού και την αντικατάστασή 

του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (5): 

   

   «(5) Ο διορισμός Πληρεξούσιου Διευθυντή δυνάμει της 

διακυμαινόμενης επιβάρυνσης θα επιδίδεται στην 

εγγεγραμμένη εταιρεία που παρέχει την επιβάρυνση  επί 

του καθορισμένου εντύπου και θα κοινοποιείται στον 

Έφορο και προκειμένου περί ΣΠΙ και στην Κεντρική 

Τράπεζα της Κύπρου.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 24 

του βασικού 

νόμου. 

27. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του 

εδαφίου (7) αυτού και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο 

(7): 
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  «(7) Ευθύς ως αποπληρωθεί το χρηματοδοτικό άνοιγμα σε σχέση με 

το οποίο δόθηκε επιβάρυνση δυνάμει του παρόντος Νόμου, η 

επιτροπεία της εγγεγραμμένης εταιρείας θα αναγράφει αμέσως 

τούτο επί του αντιγράφου το οποίο καταχωρήθηκε στο γραφείο της 

εταιρείας και θα ειδοποιεί εντός είκοσι και μιας (21) ημερών από της 

ημερομηνίας της αποπληρωμής τον Έφορο και ο Έφορος με τη 

λήψη της ειδοποίησης αυτής, θα καταχωρεί αμέσως σημείωση, για 

την εξόφληση, στο Μητρώο Επιβαρύνσεων των Συνεργατικών 

Εταιρειών.». 

Τροποποίηση 

του άρθρου 26 

του βασικού 

νόμου. 

28. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

  (α)  Με τη διαγραφή του εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάστασή 

του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

   

   «(1) Εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται να δανείζεται χρήματα 

και να τυγχάνει οποιωνδήποτε άλλων χρηματοδοτικών 

ανοιγμάτων, από εταιρεία η οποία ιδρύθηκε ως 

δευτεροβάθμια εγγεγραμμένη εταιρεία με σκοπό τη 

διευκόλυνση της λειτουργίας συνεργατικών εταιρειών ή από 

οποιαδήποτε τράπεζα, που εγκρίθηκε για το σκοπό αυτό 

από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα προκειμένου περί 

συνδεδεμένου με τον Κεντρικό Φορέα ΣΠΙ ή από τον Έφορο 

προκειμένου περί οποιασδήποτε εγγεγραμμένης εταιρείας 

που δεν είναι ΣΠΙ, και να παρέχει ως ασφάλεια οποιαδήποτε 

επιβάρυνση που κατέχει με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 

23 και το εδάφιο (1) του άρθρου 23Α του παρόντος Νόμου 

εάν η επιβάρυνση αυτή συστήθηκε και εγγράφηκε σύμφωνα 

με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, και δύναται για το 

σκοπό αυτό να εκχωρεί οποιαδήποτε τέτοια επιβάρυνση 

προς οποιαδήποτε τέτοια εταιρεία ή τράπεζα.»∙ 
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  (β) με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού και την αντικατάστασή 

του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (4): 

 

 «(4) Όταν εκχωρείται με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 

αυτού οποιαδήποτε επιβάρυνση σε δευτεροβάθμια 

εγγεγραμμένη εταιρεία η οποία ιδρύθηκε με σκοπό την 

διευκόλυνση της λειτουργίας των συνεργατικών εταιρειών, η 

εταιρεία αυτή δύναται να δανείζεται χρήματα από 

οποιαδήποτε τράπεζα, που εγκρίθηκε για το σκοπό αυτό 

από τον Έφορο  εξαιρουμένων των ΣΠΙ, και να παρέχει ως 

ασφάλειαν την επιβάρυνση αυτή, και δύναται, για το σκοπό 

αυτό, να επανεκχωρεί οποιαδήποτε τέτοια επιβάρυνση 

προς την τράπεζα αυτή και οι διατάξεις των εδαφίων (2) και 

(3) του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζονται, τηρουμένων 

των αναλογιών, για επανεκχώρηση επιβάρυνσης δυνάμει 

του παρόντος εδαφίου.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 26Α 

του βασικού 

νόμου. 

29. Το άρθρο 26Α του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στο 

τέλος του εδαφίου (4) αυτού της φράσης «και τον Έφορο». 

  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 27 

του βασικού 

νόμου. 

30. Το άρθρο 27 τροποποιείται με την αντικατάσταση των παραγράφων (α) 

και (β) αυτού με τις ακόλουθες νέες παραγράφους (α) και (β): 

   

  «(α)  επί κάθε εσοδείας ή επί άλλων γεωργικών προϊόντων τα οποία 

είχαν παραχθεί εξολοκλήρου ή μερικώς με χρηματοδοτικό 

άνοιγμα που λήφθηκε, από το μέλος αυτό ή από πρώην μέλος, 

από την εγγεγραμμένη εταιρεία, και 

   

  (β)  επί οποιωνδήποτε ζώων, ζωοτροφών, γεωργικών ή 

βιομηχανικών εργαλείων ή πρώτων υλών για βιομηχανία τα 

οποία είχαν προμηθευθεί για το μέλος αυτό ή για πρώην μέλος 
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ή τα οποία είχαν αγορασθεί εξολοκλήρου ή μερικώς από το 

μέλος αυτό  ή από το πρώην μέλος από οποιοδήποτε 

χρηματοδοτικό άνοιγμα είτε τούτο ήταν χρήματα ή 

εμπορεύματα τα οποία δόθηκαν προς αυτό από την 

εγγεγραμμένη εταιρεία: 

   

    Νοείται ότι τίποτε, από τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 

αυτό, επηρεάζει τις αξιώσεις οποιουδήποτε καλή τη πίστει 

αγοραστή επί αντιπαροχή που δεν είχε γνώση της επιβάρυνσης 

ή προγενεστέρου ενεχυρούχου δανειστή ή άλλου προσώπου 

προς όφελος του οποίου συστήθηκε προγενέστερη επιβάρυνση 

σε σχέση προς την εσοδεία αυτή ή τα γεωργικά προϊόντα, ζώα, 

ζωοτροφάς, ή γεωργικά ή βιομηχανικά εργαλεία ή πρώτες ύλες 

για βιομηχανία.». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 28 

του βασικού 

νόμου. 

31. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή και 

αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 28: 

  

  «28. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 31Α, κάθε 

εγγεγραμμένη εταιρεία θα έχει επιβάρυνση επί του μετοχικού 

κεφαλαίου και επί των καταθέσεων μέλους ή πρώην μέλους ή 

αποβιώσαντος μέλους ή οποιουδήποτε μετόχου ή καταθέτη ή 

αποβιώσαντος μετόχου ή καταθέτη και επί οποιουδήποτε 

μερίσματος, επιμερίσματος ή κερδών πληρωτέων  σε αυτούς ή στην 

κληρονομιά τους σε σχέση με οποιοδήποτε χρέος που οφείλεται σε 

τέτοια εταιρεία από αυτούς  ή από αυτή την κληρονομιά και δύναται 

να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε ποσό που ευρίσκεται σε πίστη τους ή 

την κληρονομιά τους  για την πληρωμή ή έναντι της πληρωμής 

οποιουδήποτε τέτοιου χρέους.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 30 

του βασικού 

32.  Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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νόμου. 

  (α)  Με τη διαγραφή του εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάστασή 

του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

   

    «(1) Σε περίπτωση θανάτου προσώπου, εγγεγραμμένη 

εταιρεία δύναται να μεταβιβάσει το μερίδιο  του 

αποβιώσαντος  επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

στο πρόσωπο που διορίζεται σύμφωνα με τους Θεσμούς ή 

ειδικούς κανονισμούς που θεσπίστηκαν για το σκοπό αυτό ή 

εάν δεν διορίσθηκε τέτοιο πρόσωπο, στα πρόσωπα τα 

οποία δυνατόν η επιτροπεία να κρίνει ότι είναι οι κληρονόμοι 

ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι του αποβιώσαντος προσώπου, ή 

δύναται, τηρουμένου του άρθρου 31Α, να καταβάλει στο ως 

ανωτέρω διοριζόμενο πρόσωπο, κληρονόμο ή νόμιμο 

αντιπρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, ποσό που 

αντιπροσωπεύει την αξία  του συμφέροντος του 

αποβιώσαντος προσώπου στο κεφάλαιο, όπως αυτή η αξία 

υπολογίζεται με βάσει τους Θεσμούς ή τους ειδικούς 

κανονισμούς:  

   

    Νοείται ότι στην περίπτωση εγγεγραμμένης εταιρείας που 

δεν είναι ΣΠΙ η εταιρεία αυτή δύναται να μεταβιβάσει τις 

μετοχές του μέλους που απεβίωσε στο ως άνω διοριζόμενο 

πρόσωπο, κληρονόμο ή νόμιμο αντιπρόσωπο, ανάλογα με 

την περίπτωση, το οποίο έχει τα προσόντα να γίνει μέλος 

της εταιρείας αυτής, δυνάμει των Θεσμών και ειδικών 

κανονισμών, ή κατόπιν αίτησής του μέσα σε έξι (6) μήνες 

από τον θάνατο του αποβιώσαντος μέλους, σε οποιοδήποτε 

πρόσωπο που καθορίζεται στην αίτηση το οποίο έχει τα 

απαιτούμενα προσόντα για να γίνει μέλος της εταιρείας 

αυτής.»∙ 

   

  (β) με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και την αντικατάστασή 

του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (2):  
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    «(2) Τηρουμένων των διατάξεων  του άρθρου 31Α, κάθε 

εγγεγραμμένη εταιρεία θα καταβάλλει εις το ως εις το εδάφιο 

(1) διοριζόμενο πρόσωπο, κληρονόμο ή νόμιμο 

αντιπρόσωπο, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, όλα τα 

χρήματα τα οποία οφείλονται, στο πρόσωπο  που 

απεβίωσε.». 

 

 

 

Αντικατάσταση 

του άρθρου 31Α 

του βασικού 

νόμου. 

33. Το άρθρο 31Α του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο 31Α: 

 

   

  «31Α. Το κεφάλαιο των συνήθων μετοχών εγγεγραμμένης εταιρείας 

δεν δύναται να μειωθεί ή να εξοφληθεί, περιλαμβανομένης και της 

περίπτωσης που ο κάτοχος συνήθων μετοχών παύει να είναι μέλος 

της εγγεγραμμένης εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν στην 

περίπτωση εξαγοράς πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

    

   (α)  Παρέχεται, κατά περίπτωση εξαγοράς μετοχών, η 

προηγούμενη έγκριση της επιτροπείας της εγγεγραμμένης 

εταιρείας, η οποία δύναται να αρνηθεί εν όλω ή εν μέρει το 

αίτημα του κατόχου για εξαγορά των μετοχών του και 

προκειμένου περί συνδεδεμένου ΣΠΙ απαιτείται και έγκριση 

του Κεντρικού Φορέα,  

    

   (β)  εξασφαλίζεται η εκ των προτέρων έγκριση του Εφόρου ή 

προκειμένου περί ΣΠΙ της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 

και 

    

   (γ)  προκειμένου περί ΣΠΙ τηρούνται οι όροι, προϋποθέσεις και 

διαδικασίες, που δυνατό να καθορίζει, με Οδηγία της, η 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου που εκδίδεται με βάση τον 
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περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και οι όροι, 

προϋποθέσεις και διαδικασίες που προβλέπονται σε 

Κανονισμούς ή Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα, που 

εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ που καθορίζουν 

τους όρους για την επιλεξιμότητα των μετοχών ως κύρια 

βασικά ίδια κεφάλαια (core equity tier 1 capital). 

    

Κατάργηση του 

άρθρου 32 του 

βασικού νόμου. 

34. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου καταργείται. 

 

  

Κατάργηση του 

άρθρου 37 του 

βασικού νόμου. 

35. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου καταργείται. 

 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 40 

του βασικού 

νόμου. 

36. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται με την διαγραφή και 

αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 40: 

   

  «40.-(1) Τηρουμένων οποιωνδήποτε τυχόν καθορισμένων υπό των 

Θεσμών όρων και προϋποθέσεων και των διατάξεων του περί 

Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται,  και των σχετικών οδηγιών της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ΣΠΙ 

το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον Κεντρικό Φορέα, δύναται να 

καταθέτει τα κεφάλαιά  του στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ή με 

την έγκριση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας δύναται - 

   

   (α)  να καταθέτει ή να επενδύει τα κεφάλαιά του σε 

κυβερνητικά χρεόγραφα ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα 

ή άλλως πώς ή να χρησιμοποιεί τα κεφάλαιά του για την 

αγορά, ανακαίνιση και επέκταση ακίνητης περιουσίας, 

όπως και για την απόκτηση κινητής ιδιοκτησίας 

αναγκαίας για την εκτέλεση των σκοπών για τους 
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οποίους έχει ιδρυθεί, ή 

    

   (β)  να πωλεί ακίνητη ή κινητή ιδιοκτησία του. 

   

       (2) Τηρουμένων οποιωνδήποτε τυχόν καθορισμένων υπό των 

Θεσμών όρων και προϋποθέσεων και των διατάξεων του περί 

Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται,  και των σχετικών οδηγιών της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ΣΠΙ 

που δεν είναι συνδεδεμένο με τον Κεντρικό Φορέα δύναται να 

καταθέτει τα κεφάλαιά του στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ή σε 

κυβερνητικά χρεόγραφα ή σε άλλη τράπεζα ή άλλως πώς ή να 

χρησιμοποιεί τα κεφάλαιά του για την αγορά, ανακαίνιση και 

επέκταση ακίνητης περιουσίας, όπως και για την απόκτηση κινητής 

ιδιοκτησίας αναγκαίας για την εκτέλεση των σκοπών για τους 

οποίους έχει ιδρυθεί ή να πωλεί ακίνητη ή κινητή ιδιοκτησία του. 

   

       (3) Τηρουμένων οποιωνδήποτε τυχόν καθορισμένων υπό των 

Θεσμών όρων και προϋποθέσεων, εγγεγραμμένη εταιρεία που δεν 

είναι ΣΠΙ δύναται να καταθέτει τα κεφάλαιά της στη Συνεργατική 

Κεντρική Τράπεζα ή με την έγκριση του Εφόρου δύναται- 

   

   (α)  να καταθέτει ή να επενδύει τα κεφάλαιά της σε 

κυβερνητικά χρεόγραφα ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα 

ή με οποιοδήποτε άλλο καθορισμένο από τους Θεσμούς 

τρόπο ή να χρησιμοποιεί τα κεφάλαιά της για την αγορά, 

ανακαίνιση και επέκταση ακίνητης περιουσίας, όπως και 

για την απόκτηση κινητής ιδιοκτησίας αναγκαίας για την 

εκτέλεση των σκοπών για τους οποίους έχει ιδρυθεί,  ή 

    

   (β)  να πωλεί ακίνητη ή κινητή ιδιοκτησία της.» 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 41 

του βασικού 

37. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το 

εδάφιο (1) αυτού της πρώτης παραγράφου και της πρώτης επιφύλαξής του 
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νόμου. και την αντικατάσταση τους με τα ακόλουθα: 

  

  «(1) Το ένα δεύτερο τουλάχιστον των καθαρών κερδών κάθε 

εγγεγραμμένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, όπως αυτό 

εξακριβώνεται με τον έλεγχο που καθορίζεται στο άρθρο 19, θα 

μεταφέρεται για τη δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου. Το 

υπόλοιπο των κερδών και οποιαδήποτε κέρδη τα οποία προέκυψαν 

κατά τα προηγούμενα έτη και τα οποία είναι διαθέσιμα για διανομή 

δύνανται να διανέμονται, κατά την έκταση και με τέτοιους όρους που 

θα καθορισθούν από τους Θεσμούς ή τους ειδικούς κανονισμούς, 

μεταξύ των κατόχων συνήθων μετοχών και προνομιούχων μετοχών  

ως μέρισμα ή μεταξύ των μελών ως επιμέρισμα, ή να διατίθενται σε 

οποιοδήποτε άλλο ταμείο που ιδρύθηκε από την εγγεγραμμένη 

εταιρεία: 

  

   Νοείται ότι η ανωτέρω διανομή κερδών πραγματοποιείται 

νοουμένου ότι λαμβάνεται προς τούτο απόφαση της γενικής 

συνέλευσης των μελών, κατόπιν πρότασης της επιτροπείας και στην 

περίπτωση:  

  

            (α)   των συνδεδεμένων ΣΠΙ κατόπιν έγκρισης του Κεντρικού 

Φορέα, και 

  

           (β)   των ΣΠΙ κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας, 

  

 οι οποίοι δύνανται να ζητήσουν την ακύρωση οποιασδήποτε 

διανομής κερδών: 

  

   Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που εγγεγραμμένη 

εταιρεία έχει απεριόριστη ευθύνη, θα μεταφέρεται, για τη δημιουργία 

αποθεματικού κεφαλαίου, ολόκληρο το εξακριβωθέν ως ανωτέρω 

ποσό των καθαρών κερδών και ουδεμία διανομή κερδών θα γίνεται 

άνευ γενικού ή ειδικού διατάγματος του Υπουργού.». 
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Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με τη 

διαγραφή του 

«Μέρους VIA- 

Συνεργατικά 

Πιστωτικά 

Ιδρύματα» και 

των άρθρων 

41Α έως και 

41Ζ αυτού. 

38.-(1) Ο βασικός νόμος τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

     (α) Με τη διαγραφή του τίτλου «ΜΕΡΟΣ VIA-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ», και  

 

     (β)     με τη διαγραφή των άρθρων 41Α έως και 41Ζ αυτού. 

 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 

41Η του 

βασικού νόμου. 

39. Το άρθρο 41Η του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   

  (α)  Με τη διαγραφή στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (5) αυτού του 

διαζευκτικού «ή» στο τέλος αυτής και με τη διαγραφή της 

παραγράφου (δ) του ίδιου εδαφίου∙  

   

  (β)  με τη διαγραφή του εδαφίου (6) αυτού και την αντικατάστασή 

του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (6): 

    

                      

 

 

 

 

 

 

 

       1 του 1990 

71 του 1991 

211 του 1991 

27(Ι) του 1994 

83(Ι) του 1995 

60(Ι) του 1996 

«(6) Πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του παραβιάζει την 

υποχρέωση  προς εχεμύθεια διαπράττει αδίκημα που, σε 

περίπτωση καταδίκης τιμωρείται με φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει τα δύο έτη ή με  χρηματικό ποσό που δεν 

υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000)  ή και με τις 

δύο αυτές ποινές και, προκειμένου περί δημόσιου 

υπαλλήλου, η παραβίαση αυτή συνιστά και πειθαρχικό 

αδίκημα, που τιμωρείται μέχρι και με την ποινή της 

απόλυσής, με βάση τις διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί 

Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.». 
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109(Ι) του 1996 

69(Ι) του 2000 

156(Ι) του 2000 

4(Ι) του 2001 

94(Ι) του 2003 

128(Ι) του 2003 

183(Ι) του 2003 

31(Ι) του 2004 

218(Ι) του 2004 

68(Ι) του 2005 

79(Ι) του 2005 

105(Ι) του 2005 

96(Ι) του 2006 

107(Ι) του 2008 

137(Ι) του 2009 

194(Ι) του 2011 

78(Ι) του 2013. 

  

Κατάργηση των 

άρθρων 41Θ 

έως και 41ΙΖ 

του βασικού 

νόμου και 

διαγραφή του 

τίτλου «ΜΕΡΟΣ 

VIΒ-Εξουσία 

Εφόρου προς 

Συλλογή 

Πληροφοριών, 

Είσοδο, Έρευνα 

και Επιβολή 

Διοικητικών 

Κυρώσεων». 

40. Τα άρθρα 41Θ έως και 41ΙΖ του βασικού νόμου καταργούνται, καθώς 

επίσης ο τίτλος «ΜΕΡΟΣ VIB-ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΙΣΟΔΟ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΚΥΡΩΣΕΩΝ». 

 

 

 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 

41ΙΗ του 

βασικού νόμου. 

41. Το άρθρο 41ΙΗ του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 

άρθρο 41Η: 

 

  

  «41ΙΗ. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4Γ, ο Έφορος, 
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ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ευθύνης του ενεχομένου, έχει εξουσία 

σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι εγγεγραμμένη εταιρεία ή 

οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι μέλος της επιτροπείας ή του 

οργάνου που έχει τον έλεγχο ή ασκεί τη διοίκηση ή είναι υπάλληλος 

συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος, παραβιάζει οποιαδήποτε από 

τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων 

Θεσμών, να επιβάλει διοικητική ποινή ποσού που δεν υπερβαίνει τις 

δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) και, σε περίπτωση επανάληψης της 

παράβασης διοικητικής ποινής, ποσού που δεν υπερβαίνει τις 

τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της 

παράβασης: 

  

   Νοείται ότι, διοικητική ποινή, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 

δυνατό να επιβάλλεται πλήρως αιτιολογημένα, πέραν από το ίδιο το 

νομικό πρόσωπο, και σε οποιοδήποτε από τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου ή της επιτροπείας, στο γενικό διευθυντή, στο γραμματέα 

ή οποιοδήποτε άλλο αξιωματούχο ή όργανο διοικήσεως ή 

διεύθυνσης του νομικού αυτού προσώπου που αποδεικνύεται ότι 

από πράξεις ή παραλείψεις του συνέβαλε στην παραβίαση εκ 

μέρους του νομικού προσώπου των υποχρεώσεων του, κατά τα 

ανωτέρω.». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 

41ΚΑ του 

βασικού νόμου. 

42. Το άρθρο 41ΚΑ του βασικού νόμου τροποποιείται με την διαγραφή και 

αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 41ΚΑ: 

 

  «41ΚΑ. Πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του προβαίνει κατά την 

παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας για οποιοδήποτε από τους 

σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων 

Θεσμών, σε δήλωση ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς 

ουσιώδες στοιχείο της ή αποκρύπτει ουσιώδες στοιχείο ή 

παραλείπει την υποβολή στοιχείων ή με οποιοδήποτε τρόπο 

παρεμποδίζει τη διενέργεια εξέτασης από τον Έφορο σύμφωνα με 

τον παρόντα Νόμο, διαπράττει αδίκημα που, σε περίπτωση 

καταδίκης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 
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πέντε έτη ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες 

ευρώ (€200.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.». 

  

Κατάργηση των 

άρθρων 41ΚΓ 

και 41ΚΔ του 

βασικού νόμου. 

43. Τα άρθρα 41ΚΓ και 41ΚΔ του βασικού νόμου καταργούνται. 

 

 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 42 

του βασικού 

νόμου. 

44.  Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   

  (α)  Με τη διαγραφή των εδαφίων (1) και (2) αυτού και την 

αντικατάστασή τους με τα ακόλουθα νέα εδάφια (1) και (2): 

   

   «(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4Γ, ο 

Έφορος δύναται, και οφείλει κατόπιν αίτησης της 

πλειοψηφίας της επιτροπείας ή του ενός τρίτου τουλάχιστον 

των μελών εγγεγραμμένης εταιρείας, να διενεργήσει εξέταση 

ή να εξουσιοδοτήσει, εγγράφως, πρόσωπον για να 

διενεργήσει εξέταση αναφορικά με τη σύσταση και γενικά με 

τη συμμόρφωση εγγεγραμμένης εταιρείας προς τις διατάξεις 

του παρόντος Νόμου ή των Θεσμών που εκδίδονται δυνάμει 

αυτού.  

    

   (β) Σε περίπτωση εγγεγραμμένης εταιρείας που δεν είναι 

ΣΠΙ επιπρόσθετα των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 

(α) του εδαφίου αυτού ο Έφορος διενεργεί εξέταση και ως 

προς τη λειτουργία και οικονομική κατάστασή της. 

    

   (γ)  Για τους σκοπούς των παραγράφων (α) και (β) όλοι οι 

αξιωματούχοι και τα μέλη της εταιρείας θα παρέχουν τέτοιες 

πληροφορίες και στοιχεία, ως ο Έφορος ή το πρόσωπο που 

εξουσιοδοτήθηκε από αυτόν ήθελεν απαιτήσει. 
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        (2)  Ο Έφορος, κατόπιν αιτήσεως δανειστού 

εγγεγραμμένης εταιρείας, εξαιρούμενων των ΣΠΙ, θα 

επιθεωρεί ή θα εξουσιοδοτεί εγγράφως πρόσωπον να 

επιθεωρήσει τα βιβλία της εταιρείας αυτής, εάν ο αιτητής- 

    

    (α)  ικανοποιήσει τον Έφορον ότι οφείλεται σε αυτόν 

ορισμένο χρηματικό ποσό και ότι παρόλον που 

έχει απαιτήσει την πληρωμήν του η απαίτηση του 

αυτή δεν ικανοποιήθηκε εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος, και 

     

    (β)  καταθέσει στον 'Έφορο τέτοιο ποσό ως ασφάλεια 

για τα έξοδα της σκοπουμένης επιθεωρήσεως ως 

ο Έφορος ήθελεν απαιτήσει.». 

     

Αντικατάσταση 

του άρθρου 43 

του βασικού 

νόμου. 

45. Το άρθρο 43 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή και 

αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 43: 

 

  

 «Παύση της 

επιτροπείας. 

43.-(1) Αν, κατά τη γνώμη του Εφόρου, η επιτροπεία ή 

οποιοδήποτε μέλος της επιτροπείας εγγεγραμμένης 

εταιρείας, εξαιρούμενων των ΣΠΙ, παραβαίνει οποιαδήποτε 

από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Θεσμών που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Έφορος μπορεί είτε να λάβει 

τα υπό τις περιστάσεις ενδεικνυόμενα μέτρα για τη 

διασφάλιση των γενικότερων συμφερόντων της εταιρείας 

είτε να παύσει την επιτροπεία ή το μέλος της και να διορίσει 

κατάλληλο πρόσωπο ή πρόσωπα, τα οποία να διευθύνουν 

τις υποθέσεις της εταιρείας για περίοδο που να μην 

υπερβαίνει τους τρεις μήνες:  

   

   Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με 

εισήγηση του Υπουργού, να παρατείνει από καιρό σε καιρό 
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την πιο πάνω περίοδο, νοουμένου ότι αυτή δεν 

παρατείνεται συνολικά πέρα από τρεις εξαμηνιαίες θητείες:  

   

   Νοείται περαιτέρω ότι πριν από τη λήξη της ως άνω 

συνολικής περιόδου, ο Έφορος οφείλει να διατάξει τη 

διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη άλλης επιτροπείας ή 

άλλων μελών σε αντικατάσταση των παυθέντων και η 

επιτροπεία ή τα μέλη που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό 

κατέχουν το αξίωμά τους μέχρι τη λήξη της θητείας της 

επιτροπείας ή των μελών της που παύθηκαν: 

   Νοείται έτι περαιτέρω ότι κατά την εκλογή που 

διεξάγεται μετά την παύση της επιτροπείας ή των μελών 

της για την ανάδειξη αντικαταστατών τους δεν έχουν 

δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας τα μέλη της 

επιτροπείας που έχουν παυθεί. 

   

       (2) Εάν κατά την γνώμη του Εφόρου, η επιτροπεία 

εγγεγραμμένης εταιρείας, εξαιρούμενων των ΣΠΙ, δεν 

εργάζεται καλώς, αυτός δύναται, αφού προηγουμένως 

δώσει την ευκαιρίαν εις την επιτροπείαν να εκφέρει τις 

τυχόν ενστάσεις της, είτε να λάβει τα υπό τις περιστάσεις 

ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση των γενικότερων 

συμφερόντων της εταιρείας είτε να παύσει την επιτροπεία 

και να διορίσει κατάλληλο πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία 

να διευθύνουν τις υποθέσεις της εταιρείας για περίοδο που 

να μην υπερβαίνει τους τρεις μήνες:  

   

   Νοείται ότι για την παράταση της διάρκειας της πιο 

πάνω θητείας της διορισθείσας επιτροπείας, όπως και για 

τη διαδικασία εκλογής νέας επιτροπείας ή για την 

αντικατάσταση των παυθέντων μελών, ισχύουν οι πρόνοιες 

του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου. 

   

       (3)  Εάν καθ’ οιονδήποτε χρόνο προ της ενάρξεως ή 
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κατά την διάρκεια της, δυνάμει του άρθρου 42, 

προβλεπομένης εξετάσεως ή επιθεωρήσεως, η επιτροπεία 

εγγεγραμμένης εταιρείας, εξαιρούμενων των ΣΠΙ, ή μέλη 

αυτής ήθελον παραιτηθεί ούτως ώστε τα εναπομείναντα 

μέλη να μην αποτελούν απαρτία, ο Έφορος οφείλει να 

διορίζει άλλα πρόσωπα για να διευθύνουν τις υποθέσεις 

της εγγεγραμμένης εταιρείας για περίοδο μέχρι τριών 

μηνών: 

   

   Νοείται ότι εντός της ως άνω περιόδου των τριών 

μηνών ο Έφορος θα διατάσσει τη διενέργεια εκλογών για 

την αντικατάσταση της παραιτηθείσας επιτροπείας ή των 

παραιτηθέντων μελών: 

   

   Νοείται περαιτέρω ότι η, σύμφωνα με  τα ως άνω, 

εκλεγείσα επιτροπεία ή τα μέλη της θα κατέχουν το αξίωμά 

τους μέχρι τη λήξη της θητείας της επιτροπείας που έχει 

παραιτηθεί.». 

   

Προσθήκη νέου 

άρθρου 43Α 

στο βασικό 

νόμο. 

46. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη,  αμέσως μετά από 

το άρθρο 43 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 43Α: 

 

  

 «Εφαρμογή 

άρθρων. 

43Α. Οι πρόνοιες των άρθρων 44 μέχρι 47, 49Α και 49Β 

εφαρμόζονται μόνο για εγγεγραμμένες εταιρείες που δεν 

είναι ΣΠΙ.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 45 

του βασικού 

νόμου. 

47. Το άρθρο 45 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

  

 (α)  Με τη διαγραφή της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού και την 

αντικατάστασή της με την ακόλουθη νέα παράγραφο (α): 
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  «(α)  να λάβει υπό την άμεση κατοχή  του κάθε στοιχείο 

ενεργητικού που ανήκει στην εγγεγραμμένη εταιρεία και όλα 

τα βιβλία, σημειώσεις και άλλα έγγραφα τα οποία αφορούν τις 

εργασίες της και να συνεχίσει τις εργασίες της εταιρείας αυτής 

κατά την έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την επωφελή 

εκκαθάριση αυτής και για το σκοπό αυτό να συνάπτει 

χρηματοδοτικά ανοίγματα.». 

  

 (β)  με την προσθήκη στην αρχή της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) 

αυτού της φράσης «τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 

νόμου περί εγγεγραμμένων εταιρειών των οποίων τα μέλη έχουν 

περιορισμένη ευθύνη,». 

  

 (γ)  με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού. 

  

Προσθήκη νέου 

άρθρου 47Α 

στο βασικό 

νόμο. 

48. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 47 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 47Α:  

 

  

 «Εκκαθάριση ΣΠΙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107(Ι) του 2013. 

47Α.-(1) Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 49, η 

εκκαθάριση ΣΠΙ πραγματοποιείται βάσει των άρθρων 33Α 

μέχρι 33Ξ του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται. 

 

     (2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), «επίσημος 

παραλήπτης» και «Έφορος» σημαίνει τον Έφορο 

Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών. 

 

     (3) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για εκκαθαρίσεις ΣΠΙ 

που θα αρχίσουν μετά την έναρξη ισχύος του περί 

Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου 

του 2013. 
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     (4) Οι πιστωτές καλύμματος, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 2 του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, δεν 

δύνανται να υποβάλλουν ατομικά τις απαιτήσεις τους 

στον εκκαθαριστή του ΣΠΙ και το δικαίωμα υποβολής 

αίτησης στον εκκαθαριστή παρέχεται μόνο στο 

διαχειριστή εργασιών καλυμμένων αξιογράφων, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Καλυμμένων Αξιογράφων 

Νόμου, ο οποίος υποβάλλει στον εκκαθαριστή τις 

απαιτήσεις των πιστωτών καλύμματος σε συνολική 

βάση.». 

   

Αντικατάσταση 

του άρθρου 48 

του βασικού 

νόμου. 

49. Το άρθρο 48 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή και 

αντικατάστασή του  με το ακόλουθο νέο άρθρο 48: 

  «48. Με την εκκαθάριση των υποθέσεων εγγεγραμμένης εταιρείας, η 

Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει τον Έφορο για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας εκκαθάρισης προκειμένου περί ΣΠΙ και ο Έφορος 

εκδίδει άμεσα διαταγή με την οποία ακυρώνεται η εγγραφή της και η 

εταιρεία αύτη διαλύεται από την ημερομηνία της διαταγής αυτής.». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 49 

του βασικού 

νόμου. 

50. Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή και 

αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 49: 

 «Λήξη 

εκκαθάρισης 

49.-(1) Κατά την εκκαθάριση εταιρείας τα κεφάλαια, 

περιλαμβανομένου και του αποθεματικού κεφαλαίου, θα 

διατίθενται, πρώτον, έναντι των εξόδων της 

εκκαθαρίσεως, δεύτερον, έναντι της εξοφλήσεως των 

υποχρεώσεων της εταιρείας και ακολούθως έναντι της 

εξόφλησης μέχρι την ονομαστική αξία και στον ίδιο βαθμό 

των συνήθων μετοχών και των προνομιούχων μετοχών. 
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    (2)  Καθόσον αφορά τα ΣΠΙ, μετά τη διάθεση των 

κεφαλαίων για τους ως στο εδάφιο (1) καθοριζομένους 

σκοπούς, κάθε τυχόν εναπομένον υπόλοιπο θα διανέμεται 

στον ίδιο βαθμό στους κατόχους των συνήθων μετόχων 

και εάν το προβλέπουν οι όροι έκδοσης τους των 

προνομιούχων μετοχών. 

   

    (3) Καθόσον αφορά εγγεγραμμένη εταιρεία που δεν 

είναι ΣΠΙ μετά τη διάθεση των κεφαλαίων για τους, στο 

εδάφιο (1), καθοριζόμενους σκοπούς, κάθε τυχόν 

εναπομένον υπόλοιπο που αναλογεί στις συνήθεις 

μετοχές δεν θα διανέμεται μεταξύ των κατόχων συνήθων 

μετοχών, αλλά το υπόλοιπο αυτό θα διατίθεται για 

οποιοδήποτε σκοπό ή σκοπούς καθοριζομένους στους 

ειδικούς κανονισμούς της εγγεγραμμένης εταιρείας της 

οποίας ακυρώθηκε η εγγραφή, και, εάν δεν καθορίζεται 

σκοπός, θα κατατίθεται από τον Έφορο σε τράπεζα ή 

εγγεγραμμένη εταιρεία μέχρις ότου εγγραφεί  άλλη 

εταιρεία λειτουργούσα εντός της ίδιας περιοχής, οπότε το 

υπόλοιπο θα μεταφέρεται σε αυτή τη νέα εταιρεία με 

σκοπό τη δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου δυνάμει 

των Θεσμών: 

   

   Νοείται ότι σε περίπτωση εκκαθάρισης 

εγγεγραμμένης εταιρείας, τα μέλη της οποίας είναι 

εγγεγραμμένες εταιρείες, το υπόλοιπο δύναται να 

διανέμεται σε αυτές τις εγγεγραμμένες εταιρείες κατά τον 

προνοούμενο τρόπο από τους ειδικούς  κανονισμούς της 

εταιρείας της οποίας ακυρώθηκε η εγγραφή: 

   

   Νοείται περαιτέρω ότι το τυχόν εναπομένον 

υπόλοιπο που αναλογεί, αν το προβλέπουν οι όροι 

έκδοσής τους, στις προνομιούχες μετοχές θα διανέμεται 

στους κατόχους τους.». 
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Κατάργηση του 

άρθρου 49ΒΑ 

του βασικού 

νόμου. 

51. Το άρθρο 49ΒΑ του βασικού νόμου καταργείται. 

 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 49Γ 

του βασικού 

νόμου. 

52. Το άρθρο 49Γ του βασικού νόμου, τροποποιείται με τη διαγραφή και 

αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 49Γ: 

   

 «Συγχώνευση 

εταιρειών. 

49Γ.-(1) Δύο ή περισσότερες εγγεγραμμένες εταιρείες που 

δεν είναι ΣΠΙ δύνανται να συγχωνευθούν σε μία εταιρεία 

με απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων μελών, είτε 

αυτά παρευρίσκονται αυτοπροσώπως, είτε δι’ 

αντιπροσώπου γραπτώς εξουσιοδοτημένου προς τούτο 

κατά τα οριζόμενα από τον Έφορο, που λαμβάνεται σε 

ειδικές γενικές συνελεύσεις όπως προβλέπεται πιο κάτω: 

   

   (α)  Σε περίπτωση εταιρείας η οποία αποτελείται από 

λιγότερα από εκατό μέλη απαιτείται να 

παρίσταται τουλάχιστο το 80% των μελών. 

    

   (β)  Σε περίπτωση εταιρείας η οποία αποτελείται από 

περισσότερα από εκατό αλλά όχι περισσότερα 

από διακόσια μέλη απαιτείται να παρίστανται 

τουλάχιστον ογδόντα μέλη. 

    

   (γ)  Σε περίπτωση εταιρείας η οποία αποτελείται από 

περισσότερα από διακόσια αλλά όχι 

περισσότερα από πεντακόσια μέλη απαιτείται να 

παρίστανται τουλάχιστον εκατόν πενήντα μέλη. 

    

   (δ)  Σε περίπτωση εταιρείας η οποία αποτελείται από 

περισσότερα από πεντακόσια αλλά όχι 
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περισσότερα από χίλια μέλη απαιτείται να 

παρίστανται τουλάχιστο διακόσια πενήντα μέλη. 

    

   (ε) Σε περίπτωση εταιρείας η οποία αποτελείται από 

περισσότερα από χίλια αλλά όχι περισσότερα 

από δύο χιλιάδες μέλη απαιτείται να παρίστανται 

τουλάχιστο τετρακόσια μέλη. 

    

   (στ) Σε περίπτωση εταιρείας η οποία αποτελείται από 

περισσότερα από δύο χιλιάδες αλλά όχι 

περισσότερα από τέσσερις χιλιάδες μέλη 

απαιτείται να παρίστανται τουλάχιστον 

επτακόσια πενήντα μέλη. 

    

   (ζ)  Σε περίπτωση εταιρείας η οποία αποτελείται από 

περισσότερα από τέσσερις χιλιάδες μέλη 

απαιτείται να παρίστανται τουλάχιστο χίλια μέλη. 

   

       (2) Δύο ή περισσότερα ΣΠΙ δύνανται να 

συγχωνευθούν σε ένα ΣΠΙ με απόφαση που λαμβάνεται 

από κάθε ΣΠΙ σε ειδική γενική του συνέλευση στην οποία, 

ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1Α) του 

άρθρου 15, απαιτείται όπως : 

    

   (α)  παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον 

σαράντα πρόσωπα κάτοχοι συνήθων μετοχών 

σε περίπτωση ΣΠΙ το οποίο αποτελείται από 

λιγότερους από δύο χιλιάδες πρόσωπα  

κατόχους συνήθων μετοχών, ή 

    

   (β)  παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον 

ογδόντα πρόσωπα κάτοχοι συνήθων μετοχών 

σε περίπτωση ΣΠΙ το οποίο αποτελείται από δύο 

χιλιάδες πρόσωπα κατόχους συνήθων μετοχών 
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ή περισσότερους: 

    

   Νοείται, ότι αποφάσεις λαμβάνονται κατά τις 

προβλεπόμενες στο παρόν εδάφιο ειδικές γενικές 

συνελεύσεις με απλή πλειοψηφία των συνήθων 

μετοχών που εκπροσωπούνται σ’ αυτές είτε από 

τον κάτοχό τους είτε από, κατά τα οριζόμενα από 

τον Έφορο, αντιπρόσωπό του: 

   

   Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του 

εδαφίου (2) του άρθρου 49ΣΤ, «μέλη» του ΣΠΙ 

σημαίνει τα μέλη και τους λοιπούς κατόχους 

συνήθων μετοχών.». 

   

       (3)  Συγχωνεύσεις μεταξύ ΣΠΙ σύμφωνα με το παρόν 

Μέρος πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τη 

βιωσιμότητα των εμπλεκόμενων ΣΠΙ και τηρουμένων των 

διατάξεων του άρθρου 6 και γενικότερα  των προνοιών 

του παρόντος Νόμου. 

   

        (4) Συγχωνεύσεις εγγεγραμμένων εταιρειών που δεν 

είναι ΣΠΙ σύμφωνα με το παρόν Μέρος 

πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική 

και λειτουργική κατάσταση της αποδεχόμενης και της 

μεταφέρουσας εταιρείας, τηρουμένων των διατάξεων του 

άρθρου 6 και γενικότερα των προνοιών του παρόντος 

Νόμου και των γενικότερων συμφερόντων του 

συνεργατισμού.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 49Δ 

του βασικού 

νόμου. 

53. Το άρθρο 49Δ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α)  Με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και αντικατάστασή του με 

το ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 
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   «(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), η έγγραφη 

συμφωνία για τη μεταφορά εγγράφεται από τον Έφορο, 

εφόσον έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και 

η συμφωνία αυτή δεν έχει καμιά ισχύ πριν από την εγγραφή 

αυτή.»∙ 

   

  (β)   με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

   

   «(3)  Προκειμένου περί  ΣΠΙ ο Έφορος αφού λάβει την 

έγγραφη συμφωνία για τη μεταφορά υποχρεούται όπως 

προβεί στην εγγραφή της, εφόσον παραχωρηθεί η έγκριση 

της Κεντρικής Τράπεζας  με βάση το άρθρο 16 του περί 

Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.»∙ 

   

  (γ)  με την αναρίθμηση του παλαιού εδαφίου (3) αυτού σε εδάφιο (4) 

και τη διαγραφή και αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο (4): 

   

   «(4) Μόλις εγγραφεί η συμφωνία για τη μεταφορά και αφού 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα 

προκειμένου περί ΣΠΙ, ο Έφορος εκδίδει διαταγή που 

ακυρώνει την εγγραφή της μεταφέρουσας εταιρείας, η οποία 

διαλύεται από την ημέρα της έκδοσης της διαταγής αυτής.»∙ 

   

  (δ)  με την αναρίθμηση του παλαιού εδαφίου (4) αυτού σε εδάφιο 

(5). 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 50 

του βασικού 

νόμου. 

54. Το εδάφιο (1) του άρθρου 50 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή και αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

 

 «(1) Όταν, κατά την εκκαθάριση εγγεγραμμένης εταιρείας, 

εξαιρουμένων των ΣΠΙ, φανεί ότι οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο 

συμμετέσχε στην διοργάνωση ή διαχείριση της εταιρείας αυτής ή 



53 

 

οποιοσδήποτε αξιωματούχος ή πρώην αξιωματούχος της εταιρείας 

διέθεσε εσφαλμένως ή κατεκράτησε ή κατέστη υπεύθυνος ή 

υπόλογος για οποιαδήποτε χρήματα ή περιουσία της εταιρείας 

αυτής ή βρέθηκε ένοχος αμέλειας καθήκοντος ή κατάχρησης 

εμπιστοσύνης σε σχέση με την εταιρεία αυτή, ο Έφορος δύναται, 

κατόπιν αιτήσεως του εκκαθαριστή ή οποιουδήποτε δανειστή ή 

προσώπου που υποχρεούται σε συνεισφορά για ζημιά, να εξετάσει 

τη διαγωγή του προσώπου αυτού και να εκδώσει διαταγή  με την 

οποία να τον καλεί να πληρώσει ή να επιστρέψει τα χρήματα ή την 

περιουσία ή οποιοδήποτε μέρος αυτών μαζί με τόκους και με τέτοιο 

επιτόκιο, που ο Έφορος θεωρεί δίκαιο, ή να συνεισφέρει τόσο ποσό 

στο ενεργητικό της εταιρείας αυτής υπό μορφή αποζημιώσεων σε 

σχέση προς την εσφαλμένη διάθεση, κατακράτηση, έλλειψη 

εντιμότητας ή κατάχρηση εμπιστοσύνης ως ο 'Έφορος ήθελε 

θεωρήσει ορθό και δίκαιο.». 

  

Κατάργηση του 

«Μέρους ΧΙΙΑ- 

Μέτρα 

Εξυγίανσης»  

του βασικού 

νόμου και των 

άρθρων 51Α 

έως και 51Δ. 

55.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

    (α) Με την κατάργηση του τίτλου «Μέρος ΧΙΙΑ-ΜΕΤΡΑ 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ»∙ 

 

(β)     με την κατάργηση των άρθρων 51Α έως και 51Δ αυτού. 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 52 

του βασικού 

νόμου. 

56. Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή και 

αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 52: 

   

 «Διαιτησία 

προς επίλυση 

διαφορών 

 

 

84(Ι) του 2010. 

52.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Σύστασης 

και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης 

Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και του 

Κώδικα Δεοντολογίας που εκδίδεται από την Κεντρική 

Τράπεζα, με βάση τον περί Εργασιών Πιστωτικών 
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Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται, προς τα πιστωτικά ιδρύματα και τους 

δανειζόμενους σχετικά με τη διαχείριση των δανείων ή 

άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων σε καθυστέρηση, οσάκις 

εγείρεται οιαδήποτε διαφορά αφορώσα τις εργασίες 

εγγεγραμμένης εταιρείας - 

   

   (α) μεταξύ μελών, πρώην μελών, προσώπων 

αξιούντων μέσω μελών, καταθετών, οφειλετών ή 

των εγγυητών τους∙ ή 

   (β)  μεταξύ μέλους, πρώην μέλους ή προσώπου 

αξιούντος μέσω μέλους, πρώην μέλους ή 

αποβιώσαντος μέλους ή καταθέτη, χρεώστη ή 

πελάτη και της εταιρείας, της επιτροπείας ή του 

συμβουλίου αυτής ή οιουδήποτε αξιωματούχου, 

αντιπροσώπου ή υπαλλήλου της εταιρείας∙ ή  

    

   (γ)  μεταξύ της εταιρείας ή της επιτροπείας ή του 

συμβουλίου αυτής και οιουδήποτε 

αξιωματούχου, αντιπροσώπου ή υπαλλήλου της 

εταιρείας∙ ή  

    

   (δ)  μεταξύ της εταιρείας και οιασδήποτε άλλης 

εγγεγραμμένης εταιρείας, 

   

  η διαφορά αυτή θα παραπέμπεται από την εγγεγραμμένη 

εταιρεία ή από οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα 

στον Έφορο: 

   

  Νοείται ότι – 

   

   (α) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου σε καμιά 

περίπτωση δεν κωλύουν εγγεγραμμένη εταιρεία 

ή οποιοδήποτε πρόσωπο να προσφύγει σε 



55 

 

αρμόδιο δικαστήριο στη Δημοκρατία ή σε άλλο 

κράτος εναντίον οποιουδήποτε∙ 

    

   (β) ως διαφορά που αφορά τις εργασίες 

εγγεγραμμένης εταιρείας κατά την έννοια του 

παρόντος άρθρου, λογίζεται και οποιαδήποτε 

οφειλή ή απαίτηση εγγεγραμμένης εταιρείας που 

έγινε αποδεκτή ή που δεν αμφισβητείται. 

   

       (2)  Ο Έφορος δύναται, με τη λήψη της δυνάμει του 

εδαφίου (1) παραπομπής: 

   

   (α)  να επιχειρήσει συνδιαλλαγή της διαφοράς ή  

    

   (β) να παραπέμπει τη διαφορά προς επίλυση σε 

διαιτησία η οποία διεξάγεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις των Θεσμών που εκδίδονται δυνάμει 

του εδαφίου (6). 

   

       (3)  Σε περίπτωση παραπομπής από τον Έφορο, της 

διαφοράς σε διαιτητή ή διαιτητές για επίλυση, ο Έφορος 

κέκτηται εξουσία καθορισμού της αμοιβής αυτού του διαιτητή 

ή των διαιτητών. 

   

       (4)  Οποιοσδήποτε θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο από 

την απόφαση οποιουδήποτε διαιτητή ή διαιτητών δύναται να 

υποβάλει έφεση στο Δικαστήριο εντός είκοσι και μιας 

ημερών (21) από της ημερομηνίας της προς αυτόν 

γνωστοποιήσεως της απόφασης. 

   

       (5)  Αν οποιαδήποτε απόφαση του διαιτητή ή των 

διαιτητών, με βάση το εδάφιο (2), δεν έχει εφεσιβληθεί στο 

δικαστήριο, σύμφωνα με το εδάφιο (4), ή αν η έφεση κατ’ 

αυτής εγκαταλειφθεί ή αποσυρθεί, η διαιτητική απόφαση 
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είναι τελική και εκτελείται κατά τον ίδιο τρόπο ως εάν αυτή να 

ήταν απόφαση πολιτικού δικαστηρίου. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

107(Ι) του 

2013. 

 

 

 

     (6) Ο τρόπος διορισμού διαιτητού ή διαιτητών και ο 

τρόπος καθορισμού και είσπραξης των εξόδων αναφορικά 

με την επίλυση της διαφοράς και εν γένει οποιοδήποτε θέμα 

είναι δεκτικό καθορισμού για τους σκοπούς του παρόντος 

άρθρου καθορίζεται με Θεσμούς που εκδίδονται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο εντός έξι (6) μηνών από την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συνεργατικών 

Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2013, 

εφόσον εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής 

Τράπεζας: 

   

   Νοείται ότι οι πρόνοιες του εδαφίου (3) του άρθρου 53 

εφαρμόζονται σε σχέση με Θεσμούς που εκδίδονται και 

δυνάμει του παρόντος εδαφίου.». 

  

Τροποποίηση 

του τίτλου του 

Μέρους ΧΙV του 

βασικού νόμου. 

57.  Ο τίτλος του Μέρους ΧΙV τροποποιείται με τη διαγραφή από αυτόν της 

φράσης «ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ» 

 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 53 

του βασικού 

νόμου. 

58.  Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της λέξης «Το» (1η 

γραμμή) με τη φράση «Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 

4Γ(5), το»∙ 

 

(β)  με τη διαγραφή των παραγράφων (ι), (ιγ), (κ) και (κα) του 

εδαφίου (2) αυτού και την αντικατάστασή τους με τις ακόλουθες 

νέες παραγράφους (ι), (ιγ), (κ) και (κα): 
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   «(ι) να προνοούν περί του διορισμού, της προσωρινής 

παύσης και της παύσης των μελών της επιτροπείας και των 

μελών του συμβουλίου και των άλλων αξιωματούχων, 

εξαιρουμένων των ΣΠΙ, περί της, κατά τις συνεδρίες της 

επιτροπείας και του συμβουλίου, ακολουθητέας διαδικασίας 

και περί των εξουσιών οι οποίες θα ενασκούνται και περί 

των καθηκόντων τα οποία θα εκτελούνται από την 

επιτροπεία και το συμβούλιο και από τους άλλους 

αξιωματούχους, 

   

   (ιγ) να προνοούν περί της εξελέγξεως των λογαριασμών 

εγγεγραμμένης εταιρείας και περί των τυχόν δικαιωμάτων τα 

οποία θα πληρώνονται για την εξέλεγξη αυτή, τηρουμένων 

των διατάξεων του άρθρου 19, 

   

   (κ) προκειμένου περί εγγεγραμμένων εταιρειών, που δεν 

είναι ΣΠΙ, να καθορίζουν τους όρους που θα τηρούνται από 

τα μέλη που αιτούνται την παροχή χρηματοδοτικών 

ανοιγμάτων, το χρονικό διάστημα για το οποίο τέτοια 

χρηματοδοτικά ανοίγματα δύνανται να χορηγούνται και το 

ποσό που δύναται να δανείζεται κάθε μέλος, και  

   

   (κα) προκειμένου περί εγγεγραμμένων εταιρειών, που δεν 

είναι ΣΠΙ, να προνοούν για τη διαγραφή των μη 

εισπράξιμων χρεών.»∙ 

   

  (γ)  οι παράγραφοι (ιη), (κβ), (κη) και (κθ) του εδαφίου (2) 

διαγράφονται∙ 

   

  (δ)  προστίθεται μετά την παράγραφο (κζ) αυτού η ακόλουθη νέα 

παράγραφος (κη): 

   

   «(κη) να προνοούν για την ενημέρωση του Εφόρου, σε 
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σχέση με οποιεσδήποτε εταιρικές μεταβολές των 

εγγεγραμμένων εταιρειών και να καθορίζουν τους όρους και 

τις προϋποθέσεις υποβολής των σχετικών στοιχείων και 

πληροφοριών.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 53Α 

του βασικού 

νόμου. 

59.  Το άρθρο 53Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την κατάργηση του πλαγιότιτλου και των εδαφίων (1) έως και 

(4) αυτού∙ 

   

  (β)  με τη διαγραφή του εδαφίου (5) αυτού και την αντικατάστασή 

του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (5): 

   «(5) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4Γ, σε 

περίπτωση κατά την οποία ο Έφορος, κατά την άσκηση των 

δυνάμει, του παρόντος Νόμου ή των Θεσμών, εξουσιών ή 

αρμοδιοτήτων του, διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε 

εγγεγραμμένη εταιρεία- 

    

   (α)  παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς 

οποιαδήποτε νόμιμα εκδιδόμενη προς τις 

εγγεγραμμένες εταιρείες εγκύκλιο του Εφόρου, ή  

    

   (β)  παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί μέσα στην 

τακτή προθεσμία ή ελλείψει αυτής μέσα σε εύλογο 

χρονικό διάστημα, προς οποιαδήποτε νόμιμα 

υποβαλλόμενη ή απευθυνόμενη προς αυτήν 

απαίτηση ή ειδοποίηση του Εφόρου, ή  

    

   (γ)  συμμορφούμενη προς οποιαδήποτε τέτοια εγκύκλιο, 

απαίτηση ή ειδοποίηση του Εφόρου ή προς 

οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των 

δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Θεσμών, παρέχει ή 

επιδεικνύει οποιαδήποτε παραπλανητικά, ανακριβή ή 
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ελλιπή στοιχεία ή πληροφορίες, τα οποία εγνώριζε ή 

όφειλε να γνωρίζει ότι δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα,  

    

   αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία την 

εγγεγραμμένη εταιρεία, έχει εξουσία να επιβάλλει για κάθε 

παράβαση διοικητικό πρόστιμο από  πεντακόσια  (€500) 

μέχρι πέντε (€5.000) χιλιάδες ευρώ , ανάλογα με τη 

βαρύτητα της παράβασης, και σε περίπτωση που η 

παράβαση συνεχίζεται ο Έφορος έχει επιπρόσθετα την 

εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη 

βαρύτητα της συνέχισης της παράβασης, από πενήντα 

(€50)  μέχρι διακόσια πενήντα (€250) ευρώ  για κάθε ημέρα 

συνέχισης της παράβασης.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 56 

του βασικού 

νόμου. 

60. Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή και 

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

  «(1) Οποιοσδήποτε δεν ικανοποιείται από απόφαση του Εφόρου 

που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται 

εντός προθεσμίας δεκαπέντε  (15) ημερών  από  την κοινοποίηση 

της απόφασης, να την προσβάλει στον Υπουργό με έγγραφη αίτησή 

του, στην οποία να εκθέτει τους λόγους που την υποστηρίζουν.». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 57 

του βασικού 

νόμου. 

61. Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή και 

αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 57: 

  «57.-(1) Σε περίπτωση που εγγεγραμμένη εταιρεία ή οποιοδήποτε 

αξιωματούχος της- 

   

   (α)  παραλείπει να δώσει οποιαδήποτε ειδοποίηση ή να 

αποστείλει οποιαδήποτε έκθεση ή έγγραφο ή να τελέσει 

ή να επιτρέψει την τέλεση οποιασδήποτε πράξης η οποία 
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απαιτείται υπό του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει 

τούτου εκδιδόμενων Θεσμών∙ 

    

   (β) σκοπίμως αρνείται ή παραλείπει να τελέσει οποιαδήποτε 

πράξη ή να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία η οποία 

απαιτείται από τον Έφορο ή άλλο εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των 

Θεσμών∙ 

    

   (γ) πράττει οτιδήποτε το οποίο απαγορεύεται υπό του 

παρόντος Νόμου ή υπό των Θεσμών, 

   

  υπόκειται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 41ΙΗ κυρώσεις. 

     (2) Σε περίπτωση που εγγεγραμμένη εταιρεία σκοπίμως παρέχει 

ψευδείς ή ελλιπείς εκθέσεις ή πληροφορίες, τόσο η εταιρεία όσο και 

οποιοσδήποτε αξιωματούχος της εκτελεί οποιαδήποτε από τις εν 

λόγω πράξεις είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση 

καταδίκης τους, υπόκεινται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει 

τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν 

χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.». 

   

Αντικατάσταση 

του άρθρου 57Α 

του βασικού 

νόμου. 

62. Το άρθρο 57Α του βασικού νόμου, τροποποιείται με τη διαγραφή και 

αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο 57Α: 

  

  «57Α.-(1)Τα μέλη της επιτροπείας εγγεγραμμένης εταιρείας, 

ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους βάσει της 

συνεργατικής νομοθεσίας, έχουν συλλογικά το καθήκον και την 

ευθύνη έναντι της εταιρείας να εξασφαλίζουν 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  τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τις  πρόνοιες του εδαφίου (2) του 

άρθρου αυτού. 
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       (2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1), οι 

εγγεγραμμένες εταιρείες έχουν υποχρέωση να παρουσιάζουν 

στους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς τους ξεχωριστά 

τις συνολικές αμοιβές που επιβλήθηκαν από τους ελεγκτές κατά το 

οικονομικό έτος για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων 

λογαριασμών, τις συνολικές αμοιβές για άλλες  υπηρεσίες 

εξακρίβωσης, τις συνολικές αμοιβές για υπηρεσίες φορολογικών 

συμβουλών και τις συνολικές αμοιβές που επιβλήθηκαν για λοιπές 

μη ελεγκτικές υπηρεσίες. 

   

       (3) Τα μέλη της επιτροπείας εγγεγραμμένης εταιρείας, 

ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, βάσει της 

συνεργατικής νομοθεσίας, έχουν συλλογικά  το καθήκον και την 

ευθύνη έναντι της εταιρείας να εξασφαλίζουν ότι η ετήσια έκθεση 

διαχείρισης συντάσσεται και δημοσιεύεται ως προς το περιεχόμενό 

της ως ακολούθως: 

    

   (α)  Η ετήσια έκθεση διαχείρισης καταρτίζεται από την 

επιτροπεία της εγγεγραμμένης εταιρείας και 

περιλαμβάνει στοιχεία που κατ’ ελάχιστο απεικονίζουν 

την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων 

των δραστηριοτήτων της εγγεγραμμένης εταιρείας και 

της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριοτέρων 

κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει:  

    

     Νοείται ότι η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μια 

ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και 

των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εγγεγραμμένης 

εταιρείας και της θέσης της, η οποία να αντιστοιχεί προς 

το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων 

της. 

    

   (β)  Για την κατανόηση της εξέλιξης των δραστηριοτήτων, 
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των επιδόσεων ή της θέσης της εγγεγραμμένης 

εταιρείας, η ανάλυση περιλαμβάνει τόσο 

χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη 

χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων, 

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με 

εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα. 

    

   (γ)  Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια έκθεση 

διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές 

και πρόσθετες επεξηγήσεις για τα ποσά που 

αναγράφονται στους ετήσιους και ενοποιημένους 

λογαριασμούς. 

    

   (δ)  Η έκθεση πρέπει να παρέχει επίσης ενδείξεις για- 

     

    (i)    κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη μετά τη 

λήξη του οικονομικού έτους, 

(ii)  την προβλεπόμενη εξέλιξη στις εργασίες της 

εγγεγραμμένης εταιρείας, 

(iii)  τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και 

ανάπτυξης 

(iv)  την ύπαρξη υποκαταστημάτων, 

(v)  τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι 

εγγεγραμμένες εταιρείες και τρόπους 

αντιμετώπισης και διαχείρισής τους, 

(vi)  χωρίς επηρεασμό των προνοιών της 

υποπαραγράφου (v), ειδικότερα σε σχέση με τη 

χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την 

εγγεγραμμένη εταιρεία και στο βαθμό που 

απαιτείται για την ορθή εκτίμηση των στοιχείων 

του ενεργητικού και του παθητικού, της 

οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού 

αποτελεσμάτων, η έκθεση πρέπει να περιέχει 

ενδείξεις για - 
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    1. τους στόχους και τις πολιτικές της 

εγγεγραμμένης εταιρείας όσον αφορά τη 

διαχείριση του κινδύνου χρηματοοικονομικής 

φύσης, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 

της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού 

τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την 

οποία εφαρμόζονται πρακτικές, διαδικασίες 

και λογιστική αντιστάθμισης, και 

2. το ότι η εγγεγραμμένη εταιρεία είναι 

εκτεθειμένη στον κίνδυνο μεταβολής των 

τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο 

ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών 

ροών.  

    

   (ε)     Οι ελεγκτές εκφράζουν την γνώμη τους για το κατά 

πόσο η ετήσια έκθεση διαχείρισης συνάδει με τους 

ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς του ίδιου 

οικονομικού έτους. 

    

   (στ)  Εξαιρούνται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης 

διαχείρισης, εγγεγραμμένες εταιρείες που δεν είναι ΣΠΙ 

και οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 

ισολογισμού δεν ξεπερνούν τα όρια τουλάχιστον δύο εκ 

των ακόλουθων τριών κριτηρίων: 

    

    (i) σύνολο ενεργητικού: 4.400.000 ευρώ, 

(ii) σύνολο κύκλου εργασιών: 8.800.000 ευρώ, 

(iii) μέσος όρος απασχοληθέντων κατά τη διάρκεια 

του οικονομικού έτους: 50 άτομα. 

     

   (ζ)   Εξαιρούνται από την υποχρέωση που προβλέπεται στην 

παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του άρθρου αυτού όσον 

αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, 
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εγγεγραμμένες εταιρείες που δεν είναι ΣΠΙ και οι οποίες 

κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν ξεπερνούν τα όρια 

τουλάχιστον δύο εκ των ακόλουθων τριών κριτηρίων: 

     

    (i)   σύνολο ενεργητικού: 17.500.000 ευρώ, 

(ii)  σύνολο κύκλου εργασιών: 35.000.000 ευρώ, 

(iii) μέσος όρος απασχοληθέντων κατά τη διάρκεια 

του οικονομικού έτους: 250 άτομα. 

   

       (4)(α) (i) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (ii), 

οι εγγεγραμμένες εταιρείες μεριμνούν ώστε, εντός έξι (6) μηνών 

από τη λήξη έκαστου οικονομικού έτους, στην έδρα τους να 

τίθενται στη διάθεση των μελών τους και του κοινού, οι ελεγμένοι 

ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί τους, η ετήσια έκθεση 

διαχείρισης και η έκθεση των ελεγκτών, αντίγραφο των οποίων 

παραχωρείται μέσω απλής αίτησης και το αντίτιμό τους δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει το διοικητικό τους κόστος, το οποίο 

καθορίζεται από τον Έφορο. 

 

(ii) Τα ΣΠΙ συμμορφώνονται με τις σχετικές πρόνοιες του περί 

Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσται, Νόμου. 

 

   

  (β) Οι ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί και η ετήσια 

έκθεση διαχείρισης που δημοσιεύονται σύμφωνα με την 

παράγραφο (α), πρέπει να έχουν τη μορφή και το περιεχόμενο 

βάσει των οποίων οι ελεγκτές έχουν συντάξει την έκθεσή τους. 

   

  (γ) Μαζί με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς 

και κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να δημοσιεύονται: 

   

   (i)  η προτεινόμενη διάθεση των κερδών ή η κάλυψη των 

ζημιών, 

(ii)  η διάθεση των κερδών ή η κάλυψη των ζημιών,  
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  εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν εμφανίζονται στους ετήσιους και 

ενοποιημένους λογαριασμούς. 

    

       (5) Κάθε εγγεγραμμένη εταιρεία υποβάλλει στον Έφορο, εντός 

της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του 

εδαφίου (4), τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς, την  

έκθεση διαχείρισης και την έκθεση των ελεγκτών.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 58 

του βασικού 

νόμου. 

63. Το άρθρο 58 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

της τελείας στο τέλος αυτού με κόμμα και την προσθήκη της φράσης «εκτός 

όπου ορίζεται ειδικά στο παρόντα Νόμο.» 

  

Κατάργηση του 

άρθρου 17 του 

Ν.123(Ι)/2013, 

του άρθρου 15 

του 

Ν.170(Ι)/2004  

και του άρθρου 

2(2) του  

Ν.214/(I)/2012. 

64.-(1) Το άρθρο 17 του περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) 

Νόμου του 2013 (Ν.123 (Ι)/2003) καταργείται.  

 

      (2) Το άρθρο 15 του περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) 

(Αρ. 2) Νόμου του 2004 (Ν.170 (Ι) του 2004) καταργείται. 

  

      (3) Το εδάφιο (2) του άρθρου 2 του περί Συνεργατικών Εταιρειών 

(Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2012 (Ν.214(Ι)/2012) καταργείται. 

  

Κατάργηση του 

Παραρτήματος. 

65. Το Παράρτημα του βασικού νόμου καταργείται. 

 

 

 

 

 

 

 


