
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014  Ν. 23(Ι)/2014  
 

23(Ι)/2014 

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 
88(Ι) του 2013 

107(Ι) του 2013 
185 (I) του 2013. 

 

      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

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

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 έως (Αρ. 5) 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 έως 2014. 

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 49Γ 
του βασικού 
νόμου. 
 

2. Το άρθρο 49Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 

δεύτερης επιφύλαξης της παραγράφου (β)  του εδαφίου (2) αυτού. 

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 49Δ  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 49Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) αυτού, με τα ακόλουθα 

νέα εδάφια (1), (2), (3) και (4), αντίστοιχα: 

 

  

 

«(1) Εγγεγραμμένη εταιρεία με βάση την απόφαση 

που λαμβάνεται σε ειδική γενική συνέλευσή της, 
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όπως προβλέπεται στο άρθρο 49Γ, η οποία 

συγκαλείται από την επιτροπεία ή το συμβούλιό 

της, προβαίνει με έγγραφη συμφωνία στη 

μεταφορά σε άλλη εγγεγραμμένη εταιρεία, της 

οποίας ειδική γενική συνέλευση, η οποία 

συγκαλείται από την επιτροπεία ή το συμβούλιό 

της, έλαβε απόφαση όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 49Γ για να αποδεχθεί τη μεταφορά, όλων 

ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργητικού και 

του παθητικού της: 

 

                 Νοείται ότι η μεταφέρουσα εταιρεία 

γνωστοποιεί στους καταθέτες και στους 

πιστωτές της την απόφαση αυτή της ειδικής 

γενικής συνέλευσης της: 

 

 Νοείται περαιτέρω ότι οι αποφάσεις των 

ειδικών γενικών συνελεύσεων της 

αποδεχόμενης και της μεταφέρουσας εταιρείας 

γνωστοποιούνται στον Έφορο εντός πέντε (5) 

ημερών από την πραγματοποίηση της κάθε 

συνέλευσης.  

 

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

έγγραφη συμφωνία για τη μεταφορά και η 

έναρξη της ισχύος της μεταφοράς εγγράφονται 

από τον Έφορο, εφόσον έχουν τηρηθεί οι 

διατάξεις του παρόντος Νόμου: 

 

 Νοείται ότι ο Έφορος δεν δύναται να 

εγγράψει διαφορετική ημερομηνία έναρξη της 

ισχύος της μεταφοράς από την ορισθείσα από 

την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει του εδαφίου (3). 
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74(Ι) του 1999 
94(Ι) του 2000 

119(Ι) του 2003 
4(Ι) του 2004 

151(Ι) του 2004 
231(Ι) του 2004 
235(Ι) του 2004 
20(Ι) του 2005 
80(Ι) του 2008 

100(Ι) του 2009 
123(Ι) του 2009 
27(Ι) του 2011 

104(Ι) του 2011 
107(Ι) του 2012 
14(Ι) του 2013 
87(Ι) του 2013 

102(Ι) του 2013 
141(Ι) του 2013. 

 

(3)  Προκειμένου περί ΣΠΙ, ο Έφορος προβαίνει 

στην εγγραφή της έγγραφης συμφωνίας για τη 

μεταφορά, εφόσον παραχωρηθεί η έγκριση της 

Κεντρικής Τράπεζας με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 16 του περί Εργασιών Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται και εφόσον 

έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του παρόντος 

Μέρους: 

 

 

 

 

 

 

 Νοείται ότι η Κεντρική Τράπεζα με την κατά 

τα ανωτέρω έγκρισή της ορίζει και την 

ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η ισχύς της 

μεταφοράς, η οποία δύναται να είναι 

προγενέστερη, η ίδια ή μεταγενέστερη της 

ημερομηνίας εγγραφής της συμφωνίας από 

τον Έφορο, ώστε να συνάδει με τα εκάστοτε 

δεδομένα που διέπουν τη δυνατότητα 

υλοποίησης της μεταφοράς. 

 

(4) Αφού εγγραφεί η συμφωνία για τη μεταφορά 

και η ημερομηνία έναρξης της ισχύος της και 

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.». 
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Αντικατάσταση 
του άρθρου 49Ε 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 49E του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο 49Ε : 

 

«Έγγραφη 
συμφωνία 
μεταφοράς. 

 
49Ε.  (1) Για τους σκοπούς του άρθρου 49Δ του 

παρόντος Νόμου, αμέσως μετά την παρέλευση 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση 

της απόφασης της ειδικής γενικής συνέλευσης 

της μεταφέρουσας εταιρείας στους καταθέτες και 

στους πιστωτές της, η έγγραφη συμφωνία 

μεταφοράς υπογράφεται τουλάχιστον από την 

πλειοψηφία των μελών της επιτροπείας τόσο της 

αποδεχόμενης όσο και της μεταφέρουσας 

εταιρείας και κατατίθεται στον Έφορο μέσα σε 

δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της. 

 

(2) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης διάταξης 

του παρόντος Μέρους, σε περίπτωση που δεν 

έχει υποβληθεί στον Έφορο η έγγραφη 

συμφωνία μεταφοράς υπογεγραμμένη όπως 

προβλέπεται στον παρόντα Νόμο ή/και εντός 

των προθεσμιών όπως ορίζεται στο εδάφιο (1), 

ο Έφορος δύναται να προβεί στην εγγραφή της 

μεταφοράς με βάση τις αποφάσεις των ειδικών 

γενικών συνελεύσεων της αποδεχόμενης και της 

μεταφέρουσας εταιρείας, οι οποίες για τους 

σκοπούς του παρόντος Μέρους θα θεωρούνται 

μαζί ως να είναι η “έγγραφη συμφωνία 

μεταφοράς”: 

 

 Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος 

εδαφίου υποβάλλεται στον Έφορο 

ενυπογράφως από τον πρόεδρο της κάθε 

συνέλευσης το περιεχόμενο των αποφάσεων 
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των ειδικών γενικών συνελεύσεων της 

αποδεχόμενης και της μεταφέρουσας εταιρείας, 

σε έντυπο και εντός προθεσμίας που ορίζονται 

από τον Έφορο.». 

Τροποποίηση 

του άρθρου 49ΣΤ 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 49ΣΤ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   

(α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού, 

με τα ακόλουθα νέα εδάφια (1) και (2), αντίστοιχα: 

 

«(1) Η εγγραφή της συμφωνίας μεταφοράς μαζί με 

την έναρξη της ισχύος της μεταφοράς, όπως 

προβλέπεται στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) 

του άρθρου 49Δ, αποτελούν επαρκή απόδειξη της 

μεταφοράς όλων των στοιχείων του ενεργητικού και 

του παθητικού της μεταφέρουσας εταιρείας στην 

αποδεχόμενη εταιρεία, καθώς και ότι η αποδεχόμενη 

εταιρεία  διαδέχεται τη μεταφέρουσα εξ ολοκλήρου σε 

όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της και ότι 

όλες οι πράξεις, τα συμβόλαια και τα άλλα έγγραφά 

της παραμένουν σε ισχύ: 

 Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις 

οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, στις περιπτώσεις 

που εκκρεμεί οποιαδήποτε δικαστική ή διαιτητική 

διαδικασία ή διαδικασία ενώπιον επαρχιακού 

κτηματολογικού γραφείου, η αντικατάσταση της 

επωνυμίας της μεταφέρουσας εταιρείας με την 

επωνυμία της αποδεχόμενης εταιρείας, για τους 

σκοπούς της εκκρεμούσας διαδικασίας, 

πραγματοποιείται με την καταχώριση από την 

αποδεχόμενη εταιρεία σχετικής ειδοποίησης προς το 
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οικείο πρωτοκολλητείο ή τον Έφορο ή το επαρχιακό 

κτηματολογικό γραφείο, αντίστοιχα. 

(2) Τα μέλη και οι μέτοχοι της μεταφέρουσας 

εταιρείας καθίστανται μέλη και μέτοχοι της 

αποδεχόμενης εταιρείας με την έναρξη ισχύος της 

μεταφοράς.»· και  

 

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (4): 

 

«(4) Μέσα σε περίοδο δεκαπέντε (15) ημερών από την 

ημερομηνία εγγραφής της συμφωνίας μεταφοράς, 

η αποδεχθείσα εταιρεία ενημερώνει με επιστολή 

της κάθε πιστωτή της μεταφέρουσας εταιρείας για 

τη μεταφορά και την ημερομηνία ισχύος της 

μεταφοράς, όπως και για το όνομα και τη 

διεύθυνση της αποδεχθείσας εταιρείας.». 

 

 

 


