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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Μ Ε Ρ Ο Σ II 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς 

Του Προέδρου της Δημοκρατίας ύπογράψαντος την Ι5ην Νοεμβρίου, 
I960, τον παρόντα κοινοτικόν νόμον δημοσιεύεται ούτος σύμφωνους tu>. 
Άρθρω 104 του Συντάγματος. 

'Αριθμός Ι τοϋ I960. 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΉΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. 

Ι. Ό παρών νόμος 0ά καλήται ό περί Συνεργατικών Παραγωγών Συνοδός 
καΐ Καταναλωτών καΐ τών Πιστωτικών Ιδρυμάτων ("Α'σκησις

 τ1τλος 

Έλεγχου) Κοινοτικός Νόμος τοΟ I960. 



ΈρμηνϊΙα. 

Κεφ. 114. 
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Έί,έλεγί,ις 
λογαριασμών 

συνεργατικών. 

2. Εϊς τόν παρόντα κοινοτικόν νόμον, έκτος £άν έκ τοΟ κειμένου 
προκύπτει αντίθετος έννοια— 

«Διοικητής» σημαίνει τό Οπό τής Κοινοτικής Συνελεύσεως 
διοριζόμενον πρόσωπον προς άσκησιν τών ύπό τοΟ παρόντος 
νόμου προβλεπομένων εξουσιών καί καθηκόντων 

«Συνέλευσις» σημαίνει τήν "Ελληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν 

«Συνεργατική» σημαίνει παν πιστωτικόν Ιδρυμα ή συνεργα
τικήν έταιρείαν παραγωγών ή καταναλωτών έγγεγραμμένην επί 
τη βάσει τών διατάξεων τοΟ περί Συνεργατικών Εταιρειών 
Νόμου, της οποίας τά μέλη ανήκουσιν είς τήν "Ελληνικήν κοινό
τητα. 
3. Προς ασκησιν τής επί τή βάσει του Συντάγματος αρμοδιό

τητος της Συνελεύσεως επί συνεργατικών ιδρύεται γραφεΐον 
εταιρειών Συνεργατικής Αναπτύξεως. 

4.—(Ι) Ή Συνέλευσις διορίζει άρμόδιον καί κατάλληλον πρό
σωπον ώς Διοικητήν τής Συνεργατικής Αναπτύξεως όστις θά 
διευθύνη τό Γραφεΐον Συνεργατικής "Αναπτύξεως καί θά άσκή 
τάς εξουσίας και καθήκοντα ατινα ανατίθενται είς αυτόν ύπό του 
παρόντος κοινοτικού νόμου. 

(2) "Η Συνέλευσις περαιτέρω διορίζει αρμόδια καΐ κατάλληλα 
πρόσωπα ώς υπαλλήλους τοΟ Γραφείου Συνεργατικής "Αναπτύξεως 
άτινα θά υπηρετούν είς τό Γραφεΐον Συνεργατικής "Αναπτύξεως 
και υπό τάς οδηγίας τοϋ Διοικητού θά βοηθώσιν αυτόν κατά τήν 
ασκησιν τών εξουσιών καί καθηκόντων αύτοΰ. 

(3) Ό μισθός τοϋ Διοικητού και τών λοιπών υπαλλήλων τού 
Γραφείου καθορίζεται ύπό τής Συνελεύσεως συμφώνως προς ιούς 
ισχύοντας νόμους και κανονισμούς αυτής. 

5. "Ο Διοικητής, τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ παρόντος 
κοινοτικού νόμου, άσκεΐ έκ μέρους τής Συνελεύσεως τόν ύπό τής 
παραγράφου Ι (β) του άρθρου 89 τού Συντάγματος προβλεπόμενον 
2λεγχον έπι τών συνεργατικών και προς τόν σκοπόν τούτον καί 
άνευ επηρεασμού τής γενικότητος τής διατάξεως τού παρόντος 
άρθρου θά άσκή τάς είς τά επόμενα άρθρα του παρόντος κοινοτικού 
νόμου προβλεπόμενος εξουσίας καί καθήκοντα. 

6.—(Ι) Ό Διοικητής θά έξελέγχη, έϊτε αυτοπροσώπως είτε διά 
τών ύπ* αυτόν υπαλλήλων εξουσιοδοτημένων εγγράφως προς 
τούτο ύπ* αυτού, τουλάχιστον άπαξ κατ* έτος τους λογαριασμούς 
έκαστης συνεργατικής. 

(2) Ή υπό τού εδαφίου (Ι) προβλεπομένη έξέλεγξις θά περι
λαμράνη "ίρευναν έφ* δλων τών ληξιπροθέσμων χρεών προς τήν 
συνεργατικήν καί έκτίμησιν τοΟ ενεργητικού" καί παθητικού αυτής. 

(3) Προς τόν σκοπόν ττ]ς τοιαύτης έξελέγξεως ό Διοικητής ή 
©ϊ Οτι* α&τοΟ εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι θά δύνανται νά έχωσιν 
έλευθέραν προσφυγήν είς τά βιβλία, τους λογαριασμούς, τά διά
φορα έγγραφα καί πιστωτικούς τίτλους τής συνεργατικής καί θά 
δικαιοΟνται διτως ΙπιθεωροΟν τά έν τώ ταμείω μετρητά. """ 
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υπάλληλος καΐ αξιωματούχος της συνεργατικής οφείλει να παρέχη 
ρϊανδήποτε ζητουμένην ύπό του διεξάγοντος τόν δλεγχον ττληρο-
φορίαν επί οιωνδήποτε ζητημάτων έν σχέσει προς τάς συναλλαγάς 
καί εργασίας της συνεργατικής. 

(4) "Ο Διοικητής θά όρίζη βάσει των εκάστοτε Ισχυόντων θεσμών 
καί κανονισμών τό ποσόν των ελεγκτικών δικαιωμάτων τά· όποια 
έκαστη συνεργατική θά πληρώνη ετησίως είς τό ταμεϊον τής Κοινο
τικής Συνελεύσεως. 

(5) Οιαδήποτε εφεσις εκ μέρους συνεργατικής έν σχέσει ττρός 
τό υπό του Διοικητοΰ καθορισθέν ποσόν ελεγκτικών δικαιωμάτων 
γίνεται προς τήν έττιτροπήν συνεργατισμού, ή οποία αποφασίζει 
έπι τής εφέσεως. 

7. Ό Διοικητής δύναται να έγκρίνη όπως πρόσωπον τι άποτελή 
μέλος πλέον τής μιας συνεργατικής, μεταξύ τών σκοπών τής 
οποίας περιλαμβάνεται καί ή παροχή δανείου προς τά μέλη αυτής. 

8. Ό Διοικητής θά εχη τάς κάτωθι εξουσίας έν σχέσει προς τάς 
προς όφελος συνεργατικής καί είς έξασφάλισιν δανείων χορηγου
μένων ύπ' αυτής δημιουργούμενος επιβαρύνσεις :— 

(α) οσάκις Ικανοποιηθή ότι ή παράλειψις αποστολής τών 
επιβαρύνσεων προς έγγραφήν εντός τής ύπό τοϋ εδαφίου 
(2) τοΰ άρθρου 21 του περί Συνεργατικών Νόμου προβλεπο
μένης προθεσμίας ήτο τυχαία ή ώφείλετο είς παραδρομήν 
ή δεν είναι τοιαύτης φύσεως ώστε νά παραβλάτπη τα 
συμφέροντα τοΰ δανειστού ή μέλους τής συνεργατικής ή 
ότι είναι δίκαιον καί εϋλογον νά χορηγηθή θεραπεία δια 
τήν τοιαύτην παράλειψιν δύναται τη αιτήσει τής συνεργα
τικής ή παντός ενδιαφερομένου προσώπου και ύπό 
τοιούτους όρους οίους ούτος θά ένόμιζεν πρέπον νά 
παρατείνη τήν άνω όναφερομένην προθεσμίαν 

(β) δύναται νά έγκρίνη τράπεζαν ή συνεργατικήν παρά τής 
οποίας συνεργατική δύναται νά δανείζεται παρεχομένης 
ώς ασφαλείας προς άποπληρωμήν τοϋ χρέους επιβα
ρύνσεως εγγραφείσης προς όφελος τής συνεργατικής 
επί τη βάσει τών διατάξεων τοϋ περί Συνεργατικών 
'Εταιρειών Νόμου. 

9. Ό Διοικητής θά εχη τάς κάτωθι εξουσίας έν σχέσει προς 
δάνεια χορηγούμενα έπι τη βάσει τών διατάξεων τοϋ περί Συνεργα
τικών 'Εταιρειών Νόμου ύπό συνεργατικών :— 

(α) δύναται νά παρέχη τήν συγκατάθεσίν του όπως δάνειον 
χορηγηθή ύπό συνεργατικής προς οιανδήποτε όργάνωσιν 
προσώπων, μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος, ήτις 
δέν είναι μέλος τής έν λόγω συνεργατικής ή προς οιαν
δήποτε αλλην συνεργατικήν 

{β) δύναται νά έγκρίνη τήν ύπό συνεργατικής χρησιμοποίησαν 
τών κεφαλαίων αυτής προς άγοράν ακινήτου περιουσίας 
αναγκαίας διά τήν έκπλήρωσιν σκοπών τής συνεργατικής. 
"Εν περιπτώσει αρνήσεως τοϋ Διοικητού ή 'Επιτροπή 
δύναται νά έφεσιβάλη τήν άπόφασίν του είς τήν Έπιτροττήν 
Συνεργατισμού τής, Συνελεύσεως· 

'f:" «'ουσία 
Λιο-κγ.ού 
i.' ρχίσιι 
ν.ρ<\ ι ά 
μίΛη. 

Έί.ουοία 
Διοικητοΰ 
ώς προς 
έιιιϋ,ψύ νοείς 
T\(>'>c, 6<ρ»·:Λος 

Κεφ. 114 . 

'Εξουσία ι 
ΛιοικητοΟ 
έν σχέσόι 
ττρός τά 
ύπό τών 
συνεργατικών 
χορηγούμενα 
δάνεια. 
Η εφ. 114. 
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(γ) δύναται νά έγκρίνη δττως συνεργατική καταθέτη ή έπενδύη 
τά κεφάλαια της είς Κυβερνητικά χρεώγραψα ή είς οίαν
δήττοτε τράπεζαν ή καθ* οίονδήποτε δλλον τρόπον ώ ς 
ούτος ήθελεν εγκρίνει· 

(δ) δύναται νά έγκρίντι τό ποσόν δπερ συνεργατική, επί περιω
ρισμένη ή μή ευθύνη, θά άπεφάσιζεν δπως χορήγηση 
έκ τοΰ αποθεματικού αυτής κεφαλαίου προς τίνα πρώην 
μετ* αυτής έν συμπλέγματι διατελούσαν συνεργατικήν διά 
τό άποθεματικόν κεφάλαιον τής τελευταίας· 

(ε) δύναται νά έγκρίνη τήν ύπό συνεργατικής είσφοράν προς 
οιονδήποτε φιλανθρωπικόν ή δλλον δημόσιον σκοπόν 
ποσοϋ μή υπερβαίνοντος τά 10% τών άπομενόντων 
καθαρών κερδών οίουδήποτε έτους μετά τήν μεταφοράν 
είς τό άποθεματικόν κεφάλαιον του ενός τετάρτου τούτων. 

Ερ*υνακαΐ JQ.—(|) 'Q Διοικητής δύναται αυτοβούλως και οφείλει οσάκις 
ία εωρησις. ζτ)τή<ττ] τούτο ή πλειοψηφία τής επιτροπής ή τουλάχιστον τό εν 

τρίτον τών μελών τής συνεργατικής νά διεξάγη ερευναν. εϊτε 
αυτοπροσώπως είτε διά τοΰ προς τούτο ύπ" αυτού εγγράφως 
εξουσιοδοτημένου προσώπου, επί τής λειτουργίας και τής οικονο
μικής καταστάσεως συνεργατικής και οί αξιωματούχοι και τά μέλη 
ταύτης οφείλουν νά παρέχουν οίανδήποτε προς τούτο ζητουμένην 
πληροφορίαν έν σχέσει μέ τάς υποθέσεις τής συνεργατικής και νά 
προσάγουν τά είς χείρας των μετρητά, τά βιβλία, λογαριασμούς 
και πάντα έν γένει τά έγγραφα ατινα θά έζητοϋντο προς τούτο ύπό 
τοΟ Διοικητού ή τού υπό τούτου εξουσιοδοτημένου προσώπου. 

(2) "Ο Διοικητής οφείλει, τη αίτήσει δανειστού συνεργατικής 
νά έπιθεωρή, είτε αυτοπροσώπως, εϊτε διά τού προς τούτο ύπ* 
αύτοΰ εγγράφως εξουσιοδοτημένου προσώπου, τά βιβλία συνεργα
τικής εάν ό αίτητής— 

(α) Ικανοποίηση τόν Διοικητήν δτι οφείλεται είς αυτόν ποσόν 
χρημάτων, δτι έζήτησε πληρωμή ν τούτου καί δέν έπλη
ρώθη· καί 

(β) κατάθεση παρά τη Συνελεύσει ώς άσφάλειαν διά τά £ξοδα 
τής προτεινομένης επιθεωρήσεως τοιούτον ποσόν οίον 
ήθελε καθορίσει ό Διοικητής. 

(3) Ό Διοικητής οφείλει νά άποστέλλη αντίγραφαν τής εκθέσεως 
αυτού προς τόν δανειστήν καί τήν συνεργατικήν καί δικαιούται νά 
καθορίζη τό ποσόν τών εξόδων τής τοιαύτης έρεύνης καί ύπό 
ποίου θά πληρωθώσι ταύτα. 

Η.—(!) 'Εάν κατά τήν γνώμην τού Διοικητού ή επιτροπή συνερ
γατικής η ν ο ς δέν λειτουργά Ικανοποιητικώς, 6 Διοικητής δύναται, 
αφού δώση τήν εύκαιρίαν εις τά μέλη τής επιτροπής νά εκφράσουν 
τάς απόψεις των καί νά προβάλουν οΙασδήποτε ενστάσεις τυχόν 
θά είχον καί μετά έξέτασιν τούτων, δι" έγγραφου διαταγής νά 
παύη τά μέλη τής επιτροπής καί νά διορίση είς τήν θέσιν αυτών 
οίονδήποτε δλλο κατάλληλον πρόσωπον ή χχρόσωπα έκ τών μελών 
της συνεργατικής δπως διευθύνουν τάς εργασίας τής Συνεργατικής 

ΠαΟσις 
μίλών 
Ετητροιτ^ς. 
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διά τήν περίοδον ή άποία θά ήτο απολύτως αναγκαία διά τήν 
σύγκλησιν γενικής συνελεύσεως τής συνεργατικής προς έκλογήν 
νέας επιτροπής καΐ έν πάση περιπτώσει μή ύπερβαίνουσαν τους 
Ιξ μήνας : 

Νοείτα ι δτι είς ην περίπτωσιν ή συνεργατική παραμένει οφειλέτης 
προς τήν χρηματοδοτούσαν αυτήν τράπεζαν δ Διοικητής πριν ή 
προβή είς οιανδήποτε έπι τή βάσει του εδαφίου τούτου ένέργειαν 
θά άκούη τάς απόψεις έπι της προτεινομένης ενεργείας τής τρα

πέζης ταύτης. 
(2) Οιαδήποτε διαταγή τοΰ Διοικητού έπι τή βάσει τοΰ εδαφίου ( Ι ) 

τοΰ παρόντος Αρθρου θά κοινοποιήται πάραυτα είς τά παυθέντα 
μέλη, άτινα δύνανται νά έφεσιβάλουν ταύτην έντος επτά ήμερων 
άπό τής εϊς αυτά κοινοποιήσεως τής διαταγής προς τήν έπι τοΰ 
Συνεργατισμού Έπιτροπήν τής Συνελεύσεως, τής οποίας ή άπό

φασις είναι τελική. Ή τοιαύτη έφεσις θά εχη άνασταλτικόν αποτέ

λεσμα επί τής διαταγής τοΰ Διοικητού μέχρι τής λήψεως αποφάσεως 
υπό τής έπι τοΰ Συνεργατισμού 'Επιτροπής τής Συνελεύσεως. 

12.—(Ι) Έν περιπτώσει εκκαθαρίσεως συνεργατικής έπι τή βάσει εζουοίαι 
των διατάξεων τοΰ περί Συνεργατικών 'Εταιρειών Νόμου ό Διοικητής Διοικητού έν 
θα ασκή -πάσας τας εξουσίας και καθήκοντα ατινα επι τή βάσει του έ κ κ α · θ β ρ 1 . 
ρηθέντος νόμου ανατίθενται είς τόν Έψορον τών Συνεργατικών ο€ος owep

και άντι τούτου συμπεριλαμβανομένης τής εξουσίας δπως διάταξη Υ
ατικ

πς 
προσωρινήν κατάσχεσιν περιουσίας. 

(2) Οιαδήποτε εψεσις προβλεπομένη υπό τών διατάξεων τού 
περί Συνεργατικών 'Εταιρειών Νόμου διαρκούοης εκκαθαρίσεως 
συνεργατικής θά γίνεται προς τήν επί τοΰ Συνεργατισμού 'Επιτρο

πήν τής Συνελεύσεως. 

Κεφ. 114. 

13. Ό Διοικητής θά άσκή ττάοσς τάς εξουσίας και καθήκοντα '£> 
ς προς 
αραπομιτήν 

έν σχέσει προς παρατιοι,'πήν είςδιαιτησίαν α'ίτινες έπι τή βάσει τοΰ 
π>:;;·ί Συνεργατικών 'Εταιρειών Νόμου ανατίθενται εις ιόν Εψορον ^ιτηοΐας 
τών Συνεονατικών KUI άντι τούτου.

 Kf
r

 UA 

14. Ό Διοικητής θά ύποβάλλη κατά έξάμηνον ή και ένωρίτερον, Έκθεο.ις 
εάν ζητηθή αυτό ύπό της επιτροπής Συνεργατισμού, έκθεσιν προς Λιοικητοο. 
αυτήν έπι τών πεπραγμένων. Ό Διοικητής οφείλει νά" παραδίδη 
είς τήν έπιτροπήν συνεργατισμού οιανδήποτε παρ* αυτής αιτουμένη ν 
πληροφορίαν έν σχέσει προς τόν ύπ* αυτού γενόμενον ελεγχον τών 
συνεργατικών. 

85.—(Ι) Ή Συνέλευσις δύναται νά έκδίδη θεσμούς δημοσιευομέ θεσμοί. 
νους είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας προς έπίτευξιν 
τών ύπό τοΰ παρόντος κοινοτικού νόμου προβλεπομένων σκοπών 
καΐ τών γενικών άρχων εφ* u>v ούτος βασίζεται. 

(2) Μέχρι τής θεσπίσεως το ιούτων θεσμών ύπό τής Συνελεύσεως 
θά ίσχύουν οι ήδη υφιστάμενοι θεσμοί, έφ' δσον δέν συγκρούονται 
προς τόν παρόντα κοινοτικόν νόμον. 

Έτνπώθη <ν τφ Ιυπογροφβ(ω τής Κυκριακης Δημοκρατίας, έν Λ«υκωσ1ςτ. 


