Ν. 22/85

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως
εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω
52 του Συντάγματος.
Αριθμός 22 του 1985
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΩΝ
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΤΕΡΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Συνεργατικών
Εταιρειών Νόμος του 1985.
2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη
διάφορος έννοια—
«αξιωματούχος» περιλαμβάνει
τον πρόεδρον, γραμματέα,
ταμίαν, μέλος της επιτροπείας, μέλος του συμβουλίου ή έτερον
πρόσωπον εξουσιοδοτημένον δυνάμει των διατάξεων των Θεσμών
ή των ειδικών κανονισμών όπως δίδη οδηγίας αναφορικώς προς
τας εργασίας εγγεγραμμένης εταιρείας·
«Δευτεροβάθμιος Συνεργατική Εταιρεία» σημαίνει συνεργατικήν
εταιρείαν της οποίας έστωκαι έν μέλος είναι συνεργατική
εταιρεία*
«Δικαστήριον» σημαίνει το Επαρχιακόν Δικαστήριον
της
Επαρχίας όπου ευρίσκεται η εγγεγραμμένη
διεύθυνσις
της
συνεργατικής εταιρείας*
(821)
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«εγγεγραμμένη εταιρεία» σημαίνει συνεργατικήν
εταιρείαν
εγγεγραμμένην ή λογιζομένην ως εγγεγραμμένην δυνάμει του
παρόντος Νόμου·
«ειδικοί
κανονισμοί»
σημαίνει τους εκάστοτε εν
ισχύι
εγγεγραμμένους ειδικούς κανονισμούς εγγεγραμμένης εταιρείας
και περιλαμβάνει εγγεγραμμένην τροποποίησιν των
ειδικών
κανονισμών
«επιμέρισμα» σημαίνει μερίδιον εκ των κερδών εγγεγραμμένης
εταιρείας το οποίον διανέμεται μεταξύ των μελών της αναλόγως
του ύψους των συναλλαγών των γενομένων υπ' αυτών μετά της
τοιαύτης εταιρείας εκ των οποίων και προέκυψαν τα κέρδη της
εταιρείας·
«επιτροπεία» και «συμβούλιον» σημαίνει
το
όργανον το
επιφορτισμένον με την διοίκησιν εγγεγραμμένης εταιρείας εις το
οποίον ανετέθη η διαχείρισις των υποθέσεων αυτής*
«Έφορος» σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 4 διοριζόμενον
Έφορον Συνεργατικών Εταιρειών και Συνεργατικής Αναπτύξεως·
«Θεσμοί» σημαίνει τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδι
δόμενους Θεσμούς*
«μέρισμα» σημαίνει κέρδη τα οποία διανέμονται επί τη βάσει
του μετοχικού κεφαλαίου εγγεγραμμένης εταιρείας·
«μέλος» περιλαμβάνει πρόσωπον ή εγγεγραμμένην εταιρείαν το
οποίον ή η οποία συνυπογράφει την αίτησιν διά την εγγραφήν
εταιρείας, και παν πρόσωπον ή πάσαν εγγεγραμμένην εταιρείαν το
οποίον ή η οποία εγένετο δεκτό ν ή δεκτή ως μέλος μετά την
εγγραφήν συμφωνώ ς προς τους Θεσμούς και τους
ειδικούς
κανονισμούς·
«περιουσία» σημαίνει "παντός είδους κινητήν ή
ακίνητον
ιδιοκτησίαν κατεχομένην υπό
εγγεγραμμένης
εταιρείας και
αναγκαίαν διά τους σκοπούς της τοιαύτης εταιρείας·
«Πρωτοβάθμιος Συνεργατική Εταιρεία» σημαίνει συνεργατικήν
εταιρείαν της οποίας τα μέλη είναι φυσικά πρόσωπα*
«Συμβουλευτική Επιτροπή» σημαίνει την υπό του άρθρου 5
καθιδρυομένην Συμβουλευτική ν Επιτροπή ν Συνεργατικής Αναπτύ
ξεως*
«Τριτοβάθμιος Συνεργατική Εταιρεία» σημαίνει συνεργατικήν
εταιρείαν της οποίας έστω και έν μέλος είναι Δευτεροβάθμιος
Συνεργατική Εταιρεία 
«Υπηρεσία» σημαίνει την υπό του άρθρου 19 καθιδρυομένην
Ελεγκτικήν Υπη ρεσίαν Συνεργατικών Εταιρειών
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας.
Εξουσίαι
3.—(1) Η επί τη βάσει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) του
Υπουργού. άρθρου 3 των περί Μεταβιβάσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής
12 του 1965 Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμων του
49 του 1966 1965 έως 1969 μεταβιβασθείσα αρμοδιότης ασκείται
υπό του
so του 1967 Υπουργού, τούτου ενεργούντος συνήθως διά του Εφόρου.
87 του 1968
59 του 1969
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(2) Ο Υπουργός εποπτεύει την συμφώνως των διατάξεων του
παρόντος Νόμου λειτουργίαν των συνεργατικών εταιρειών και δίδει
τω Εφόρω τοιαύτας οδηγίας, καθ' όσον αφορά την άσκησιν των
αρμοδιοτήτων αυτού επί τη βάσει του παρόντος Νόμου, ως ήθελον
κριθή αναγκαίοι εν τω συμφέροντι του συνεργατισμού.
(3) Ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν όπως απαιτή παρά
του
Εφόρου όπως παρέχη εις αυτόν εκθέσεις, λογαριασμούς και λοιπάς
πληροφορίας εν σχέσει προς τας συνεργατικός εταιρείας και την εν
γένει άσκησιν των αρμοδιοτήτων του εν σχέσει προς ταύτας.
(4) Ο Έφορος οφείλει να παρέχη εις τον Υπουργόν πάσαν
διευκόλυνσιν προς εξέλεγξιν των εις το εδάφιον (3) αναφερομένων
εκθέσεων, λογαριασμών και πληροφοριών, ως ο Υπουργός ήθελεν
ευλόγως απαιτήσει.
(5) Εν τη εκτελέσει των ανατιθεμένων αυτώ καθηκόντων ο
Έφορος, ή οιονδήποτε πρόσωπον εξουσιοδοτημένον υπ' αυτού διά
γενικής ή ειδικής προς τούτο εγγράφου εξουσιοδοτήσεως, κέκτηται
εξουσίαν να επιθεωρή τα βιβλία, λογαριασμούς
και έγγραφα
εγγεγραμμένης εταιρείας και πας αξιωματούχος της τοιαύτης εται
ρείας οφείλει να παρέχη τας αναγκαίας διευκολύνσεις και απάοας
τας ζητουμένας πληροφορίας διά την επιθεώρησιν ταύτην.
4.—(1) Διορίζεται υπό της Επιτροπής Δημοσίας
Υπηρεσίας
Έφορος Συνεργατικών Εταιρειών και Συνεργατικής Αναπτύξεως ο
οποίος θα εκτελή τα καθήκοντα και ασκή τας εξουσίας τας εις αυτόν
ανατιθέμενος δυνάμει του παρόντος Νόμου:
Νοείται ότι μέχρι του διορισμού Εφόρου τα καθήκοντα και τας
εξουσίας του Εφόρου θα εκτελή και ασκή ο Διοικητής Συνεργατικής
Αναπτύξεως.
(2) Διορίζονται ωσαύτως υπό της Επιτροπής Δημοσίας Υπηρε
σίας οι εκάστοτε αναγκαίοι διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου
λειτουργοί, έναντι οργανικών θέσεων προβλεπομένων εις
τον
κρατικό ν προϋπολογισμό ν:
Νοείται ότι παν πρόσωπον το οποίον αμέσως προ της ημερομηνίας
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου ετέλει εις την υπηρεσίαν
του Τμήματος Συνεργατικής Αναπτύξεως ως οργανικόν μέλος του
προσωπικού αυτού θεωρείται λειτουργός διά τους σκοπούς του
παρόντος Νόμου.
5.—(1) Καθιδρύεται
Συμβουλευτική Επιτροπή
Συνεργατικής
Αναπτύξεως (εν τω παρόντι Νόμω αναφερομένη ως «Επιτροπή»)
συγκειμένη εξ ενός προέδρου και δέκα ετέρων μελών, απάντων
διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου εκ προσώπων άτινα
ήθελε κρίνει ότι κέκτηνται πείραν ή ικανότητα περί τα συνεργατικά
θέματα και εν πάση περιπτώσει περιλαμβανομένων προσώπων άτινα
ήθελε κρίνει ότι εκπροσωπούν τα συμφέροντα των παραγωγών και
καταναλωτών.
(2) Η περίοδος θητείας του προέδρου και των μελών
της
Επιτροπής είναι τριετής από της ημερομηνίας διορισμού των, οι δε

Διορισμός
Εφόρου και
άλλων
λειτουργών.

Συμβουλευτική
Επιτροπή.
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λοιποί όροι υπηρεσίας των καθορίζονται εν τω
εγγράφω του
διορισμού των:
Νοείται ότι ο πρόεδρος και παν μέλος της Επιτροπής δύνανται
καθ' οιονδήποτε χρόνον να παραιτηθώσι της θέσεως αυτών δι'
εγγράφου παραιτήσεως διδομένης εις
τον
Υπουργόν, το δε
Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον, εφ' όσον
κρίνη τούτο σκόπιμον, να τερματίση τον διορισμόν οιουδήποτε
τούτων.
(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των
δυνάμει αυτού εκδιδομένων Θεσμών, η Επιτροπή ρυθμίζει την ιδίαν
αυτής διαδικασίαν, το ήμισυ δε των μελών αυτής πλέον ενός
συνιστώσιν απαρτίαν.
(4) Ο Έφορος δύναται να διαβουλεύεται μετά της Επιτροπής επί
παντός ζητήματος εμπίπτοντος εις την αρμοδιότητα αυτού.
(5) Η Επιτροπή δύναται να προβαίνει
αυτεπαγγέλτως
εις
παραστάσεις εις τον Έφορον ή τον Υπουργόν επί παντός ζητήματος
εμπίπτοντος εις την αρμοδιότητα του Εφόρου ή του Υπουργού,
αναλόγως της περιπτώσεως.
(6) Οιαδήποτε άποψις της Επιτροπής δυνάμει του εδαφίου (4) ή
(5) έχει συμβουλευτίκόν μόνον χαράκτη ρα.
(7) Το Υπουργικόν Συμβούλιον
δύναται
να
εγκρίνη την
καταβολήν εις τον πρόεδρον και τα μέλη της Επιτροπής τοιούτων
οδοιπορικών, εξόδων διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως και επιδο
μάτων παραστάσεως ως ήθελε κρίνει σκόπιμον.
Εταιρείαι
6.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου,
δύνα^τικ
εταιρεία έχουσα ως σκοπό ν της προαγωγή ν των
οικονομικών
ναεγγραφώσι. συμφερόντων των μελών της συμφώνως προς τας συνεργατικός
αρχάς, ή εταιρεία ιδρυθείσα με σκοπόν την διευκόλυνσιν της
λειτουργίας των τοιούτων εταιρειών, δύναται να εγγραφή δυνάμει του
παρόντος Νόμου με περιωρισμένην ή απεριόριστον ευθύνην:
Νοείται ότι, εκτός εάν το Υπουργικόν Συμβούλιον διά γενικού ή
ειδικού διατάγματος διάταξη άλλως πως—
(α) η ευθύνη εταιρείας της οποίας μέλος τι είναι εγγεγραμ
μένη εταιρεία θα είναι περιωρισμένη,
(β) η ευθύνη εταιρείας της οποίας ο κύριος σκοπός είναι η
δημιουργία κεφαλαίων δια δανειοδότησιν των μελών της
και της οποίας η πλειονότης των μελών είναι γεωργοί και
της οποίας ουδέν μέλος είναι εγγεγραμμένη εταιρεία θα
είναι απεριόριστος, αλλά τα μέλη αυτής μόνον κατά την
εκκαθάρισιν θα είναι υπεύθυνα από κοινού και κεχωρι
σμένως εν σχέσει προς και δι' απάσας τας υποχρεώσεις
αυτής. .
(2) Εις ουδεμίαν αγωγή ν ή ετέραν δικαστική ν
διαδικασίαν,
στρεφομένην εναντίον εγγεγραμμένης εταιρείας εν σχέσει προς
οιανδήποτε υποχρέωσιν της εταιρείας, θα προστίθεται ως διάδικος
οιονδήποτε μέλος αυτής είτε προσωπικώς είτε υπό την ιδιότητα του
ως μέλους.
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(3) Αι εις το εδάφιον (1) αναφερόμεναι «συνεργατικού αρχαί»
αποσκοπούσι, διά της εφαρμογής των αρχών της αυτοβοήθειας,
αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας,
αυτοδιοικήσεως
και αυτο
εποπτείας, εις την βελτίωσιν της οικονομικής, κοινωνικής και
μορφωτικής θέσεως των μελών των συνεργατικών εταιρειών και εις
την ενθάρρυνσιν του πνεύματος της αποταμιεύσεως, τον περιορισμόν
της τοκογλυφίας και την υγιή χρήσιν της πίστεως.
(4) Ά ν ε υ βλάβης ή επηρ εασμού της γενικότητος του εδαφίου (3)
αι συνερ γατικοί αποσκοπούσιν ειδικώτερ ον εις την, επί τη βάσει των
εν αυτώ αρ χών, ορ γάνωσιν και πρ οαγωγήν της αγρ οτικής · και
εργατικής πίστεως και γεωρ γικής αναπτύξεως,
επωφελεστέ
ρ αν
προμήθειαν των δια τους αγρ ότας και ερ γάτας αναγκαίων εφοδίων,
πληρεστέραν χρ ησιμοποίησιν των φυσικών πόρ ων, παρ αγωγικωτέρ αν
εκμετάλλευσιν της εγγείου ιδιοκτησίας, π ρ οσφο ρ ωτέ ρ αν διάθεσιν
των προϊόντων αυτής και εξασφάλισιν τούτων, ανάπτυξιν βιομηχα
νιών υποστηριζόμενων υπό τεχνοοικονομικής μελέτης, βελτίωσιν
συνθηκών διαβιώσεως, λειτουργίαν κοινωνικών υπηρεσιών αφορω
σών εις την οίκησιν και υγείαν και εν γένει ανύψωσιν του κοινωνι
κού, βιοτικού, μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών
αυτών.
7. Οσάκις η ευθύνη των μελών εταιρείας είναι περιορισμένη διά
μετοχών, ουδέν μέλος, πλην εγγεγραμμένης εταιρείας, δύναται να
κατέχη μερίδιον επί του μετοχικού
κεφαλαίου της
εταιρείας
υπερβαίνον το καθωρισμένον δια των Θεσμών ανώτατον όριον:
Νοείται ότι το ανώτατον όριον δεν δύναται να καθορισθή εις
ποσοστόν υπερβαίνον το εν πέμπτον του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας.

Περιορισμός
του
συμφέροντος
των μελών
εταιρείας
με περιω
ρισμένην
ευθύνην και
μετοχικόν
κεφάλαιον.

8.—(1) Τα μέλη εγγεγραμμένης εταιρείας δύνανται να είναι—
(α) φυσικά πρόσωπα τα οποία συνεπλήρωσαν το δέκατον
όγδοον έτος της ηλικίας τ ω ν και
(β) εγγεγραμμένοι εταιρείαι.
(2) Ουδεμία εταιρεία, πλην εταιρείας της οποίας μέλος τι είναι
εγγεγραμμένη εταιρεία, θα εγγράφηται δυνάμει του παρόντος Νόμου
εκτός εάν αποτελήται από δώδεκα τουλάχιστον πρόσωπα έκαστον
των οποίων έχει συμπληρώσει το δέκατον όγδοον έτος της ηλικίας
του και διαμένει ή είναι ιδιοκτήτης ακινήτου ιδιοκτησίας κειμένης
εντός της περιοχής εις την οποίαν σκοπείται η διενέργεια τών
εργασιών της αιτουμένης την εγγραφή ν εταιρείας.
(3) Οσάκις διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εγείρεται
ζήτημα ως προς την ηλικίαν, διαμονήν ή την ιδιοκτησίαν οιουδή
ποτε προσώπου, το τοιούτο ζήτημα θ' αποφασίζηται υπό του
Εφόρου.
(4) Ουδεμία εταιρεία η οποία ιδρύθη με σκοπόν την διευκόλυνσιν
τηςλειτουργίας εγγεγραμμένων εταιρειών θα εγγράφηται εκτός εάν
έχη ως μέλη της δύο τουλάχιστον εγγεγραμμένος εταιρείας.
(5) Η λέξις «Συνεργατική» θ* αποτελή μέρος της επωνυμίας πάσης
εταιρείας και η λέξις «Λίμιτεδ» θα είναι η τελευταία λέξις εις την

Προσόντα
μελών
και όροι
εγγραφής.
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Αίτησις
προς
εγγραφήν.
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εγγραφής.

Τροποποίησις
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εγγεγραμμένης
εταιρείας.
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επωνυμίαν εκάστης εταιρείας εχούσης περιορισμένη ν ευθύνη ν και
εγγεγραμμένης δυνάμει του παρόντος Νόμου.
9.—(1) Διά την εγγραφήν εταιρείας απαιτείται η υποβολή αιτή
σεως προς τον ' Εφορον.
(2) Η τοιαύτη αίτησις δέον να υπογράφηται—
(α) εις περίπτωσιν εταιρείας, της οποίας ουδέν μέλος είναι
εγγεγραμμένη εταιρεία, υπό δώδεκα τουλάχιστον προσώ
πων πληρούντων τας απαιτήσεις του άρθρου 8 (2)· και
(β) εις περίπτωσιν εταιρείας της οποίας μέλος τι τυγχάνει
εγγεγραμμένη εταιρεία, υπό τίνος δεόντως εξουσιοδοτη
μένου προσώπου ενεργούντος εκ μέρους πάσης τοιαύτης
εγγεγραμμένης εταιρείας, και οσάκις τα μέλη της εται
ρείας δεν είναι άπαντα εγγεγραμμένοι εταιρείαι, η αίτησις
δέον να υπογράφηται υπό δώδεκα άλλων μελών, ή, όταν
υπάρχουν ολιγώτερα των δώδεκα άλλων μελών, υφ' όλων
τούτων.
(3) Η αίτησις δέον να συνοδεύηται υπό δύο αντιγράφων των
προτεινομένων ειδικών κανονισμών της εταιρείας και τα πρόσωπα
υπό των οποίων ή εκ μέρους των οποίων υποβάλλεται η τοιαύτη
αίτησις θα παρέχουν εις τον 'Εφορον τοιαύτας πληροφορίας εν
σχέσει προς την εταιρείαν οίας ούτος ήθελεν απαιτήσει.
10.—(1) Εάν ο Έφορος πεισθή ότι η εταιρεία έχει τηρήσει τας
διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδιδομένων
Θεσμών, και ότι οι προτεινόμενοι ειδικοί κανονισμοί αυτής δεν
αντίκεινται προς τον παρόντα Νόμον ή τους Θεσμούς, εγγράφει την
εταιρείαν και τους ειδικούς κανονισμούς αυτής και εκδίδει πιστο
ποιητικόν εγγραφής επί του καθωρισμένου τύπου.
(2) 'Ανευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Έφορος,
πριν ή χωρήση εις την εγγραφήν Τριτοβαθμίου Συνεργατικής Εται
ρείας, δύναται, εφ' όσον θεωρή τούτο σκόπιμον, να απαίτηση την
υποβολήν εις αυτόν μελέτης βιωσιμότητος αφορώσης εις τας οικο
νομικός και πρακτικός πτυχάς των σκοπουμένων δραστηριοτήτων
της υπό ίδρυσιν εταιρείας και τότε μόνον εγγράφει την εταιρείαν
ταύτην εφ' όσον ήθελε πεισθή περί της βιωσιμότητος αυτής.
11. Εκτός εάν αποδειχθή ότι η εγγραφή εταιρείας ηκυρώθη, το
πιστοποιητικόν εγγραφής, υπογεγραμμένον υπό τόυ Εφόρου, απο
τελεί πλήρη απόδειξιν ότι η εν αυτώ αναφερομένη εταιρεία είναι
δεόντως εγγεγραμμένη.
12.—(1) Πάσα εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται, τηρουμένων των
διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Θεσμών, να τροποποιή τους
ειδικούς κανονισμούς της.
(2) Ουδεμία τροποποίησις των ειδικών κανονισμών εγγεγραμμένης
εταιρείας είναι έγκυρος εκτός εάν και μέχρις ότου αύτη εγγραφή
δυνάμει του παρόντος Νόμου, διά τον σκοπό ν δε τούτον
θ'
αποστέλλονται υπό της εταιρείας δύο αντίγραφα της τροποποιήσεως
εις τον Εφορον.
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(3) Εάν ο Έφορος πεισθή ότι οιαδήποτε τροποποίησις των
ειδικών κανονισμών δεν αντίκειται προς τον παρόντα Νόμον ή τους
Θεσμούς, εγγράφει την τροποποίησιν.
(4) Ουδεμία τροποποίησις των ειδικών κανονισμών, επιφέρούσα
αλλαγήν εις την επωνυμίαν της εταιρείας ή συνεπαγόμενη αλλαγήν
της ευθύνης των μελών της εταιρείας από περιωρισμένην ευθύνην εις
απεριόριστον τοιαύτη ν ή επιφέρουσα αλλαγήν εις οιονδήποτε άλλον
σκοπόν ή διάταξιν, θα επηρεάζη οιονδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωσιν
της εταιρείας ή οιωνδήποτε των μελών ή πρώην μελών ή αξιωμα
τούχων αυτής, και πάσα εκκρεμής δικαστική ή διαιτητική δια
δικασία δύναται να συνεχίζηται υπό ή εναντίον της εταιρείας υπό
την νέαν αυτής επωνυμίαν και υπό την νέαν αυτής ευθύνην.
Εις περίπτωσιν τροποποιήσεως, διά της οποίας επιφέρεται αλλαγή
εις την ευθύνην της εταιρείας, τα υφιστάμενα μέλη θα εξακολου
θήσουν να θεωρούνται ως μέλη εάν συμμορφωθούν προς τας διατά
ξεις των ειδικών κανονισμών ως ούτοι ετροποποιήθησαν μετά την
αλλαγήν της ευθύνης της εταιρείας:
Νοείται ότι οι αξιωματούχοι της εταιρείας της οποίας τροπο
ποιούνται οι ειδικοί κανονισμοί, ώστε να επέλθη αλλαγή εις την
ευθύνην των μελών, θα διατηρούν την θέσιν των μέχρι της λήξεως
της θητείας των, ως επρονοείτο εις τους ειδικούς κανονισμούς προ
της τοιαύτης τροποποιήσεως.
(5) Ουδεμία τροποποίησις των ειδικών κανονισμών εταιρείας διά
της οποίας επιφέρεται αλλαγή εις την ευθύνην αυτής θα εγγράφηται,
εκτός εάν—
(α) αποφασισθή εις ειδική ν γενικήν συνέλ€υσιν των μελών
της
(β) εξασφαλισθή η έγγραφος προς τούτο συγκατάθεσις των
δανειστών της εταιρείας· και
(γ) εγκριθή υπό του Εφόρου.
(6) Οσάκις ο Έφορος έγγραφη τροποποίησιν των ειδικών κανο
νισμών εγγεγραμμένης εταιρείας, θα εκδίδη προς την εταιρείαν
κεκυρωμένον υ π ' αυτού αντίγραφον της τροποποιήσεως, το οποίον
θα αποτελή πλήρη απόδειξιν ότι η τροποποίησις ενεγράφη δεόντως.
(7) Εν τω παρόντι άρθρω « τροποποίησις» περιλαμβάνει
την
σύνταξιν νέου ειδικού κανονισμού και την μεταβολή ν, αντικατά
στασιν ή ακύρωσιν ειδικού κανονισμού.
ΜΕΡΟΣ II
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ
13. Ουδέν μέλος εγγεγραμμένης εταιρείας θα ενασκή τα δικαίωμα
τα μέλους, εκτός εάν ή μέχρις ότου προβή εις την τυχόν καθορι
ζομένην υπό των Θεσμών ή των ειδικών κανονισμών πληρωμή ν
αναφορικώς προς την απόκτησιν της ιδιότητος του μέλους ή
απόκτηση το τυχόν καθοριζόμενον υπό των Θεσμών ή των ειδικών
κανονισμών συμφέρον εις την εταιρείαν.

Περιορισμοί
^^ντων
δικαιωμάτων
^έλους·
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ψηφοφορία.
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14. Πρόσωπον τι δύναται να είναι μέλος περισσοτέρων της μιας
εγγεγραμμένης εταιρείας των οποίων ο κύριος σκοπός είναι η
χορήγησις δανείων εις τα μέλη των εάν πληροί τους υπό του
παρόντος Νόμου, των Θεσμών και των ειδικών κανονισμών εκάστης
εταιρείας διαλαμβανόμενους όρους.
15.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) ουδέν μέλος
οιασδήποτε εγγεγραμμένης εταιρείας δύναται να έχη περισσότερος
της μιας ψήφου εν τη διεξαγωγή των υποθέσεων της εταιρείας:
Νοείται ότι, εν περιπτώσει ισοψηφίας, ο πρόεδρος έχει δευτέραν ή
νικώσαν ψήφον.
(2) Εγγεγραμμένη εταιρεία η οποία λειτουργεί εις πόλιν ή εις
περισσότερα του ενός χωρία, δύναται, διά των ειδικών κανονισμών
της, να προνοήση περί επιτόπιων συνεδριάσεων ή περί εταίρων
τρόπων ψηφοφορίας περιλαμβανομένης της ψηφοφορίας δι' αντι
προσώπου.

Περιορισμοί
εις την
μεταβίβασιν
μετοχών ή
συμφερόντων.

(3) Εγγεγραμμένη εταιρεία ήτις είναι μέλος άλλης εγγεγραμμένης
εταιρείας δύναται να διορίζη οιονδήποτε εκ των μελών της ως
αντιπρόσωπόν της διά να ψηφίζη κατά την διεξαγωγήν των υπο
θέσεων της τοιαύτης άλλης εγγεγραμμένης εταιρείας.
16.—(1) Η μεταβίβασις των μετοχών ή του συμφέροντος μέλους ή
πρώην μέλους ή αποβιώσαντος μέλους επί του κεφαλαίου εγγεγραμ
μένης εταιρείας υπόκειται εις τοιούτους όρους όσον αφορά το
ανώτατον όριον συμμετοχής ως ενδέχεται να καθορίζηται.
(2) Εν περιπτώσει εγγεγραμμένης εταιρείας εχούσης απεριόριστον
ευθύνην, ουδέν μέλος θα μεταβιβάζη οιανδήποτε μετοχήν αυτού ή το
συμφέρον του εις το κεφάλαιον της εταιρείας ή μέρος τούτων, εκτός
εάν—
(α) είχε την τοιαύτη ν μετοχήν ή το τοιούτο συμφέρον διά
περίοδον ουχί μικροτέραν του ενός έτους* και
(β) η μεταβίβασις γίνεται προς την εταιρείαν ή προς πρό
σωπον του οποίου η αίτησις διά να καταστή μέλος της
εταιρείας ενεκρίθη υπό της επιτροπείας.
ΜΕΡΟΣ III
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διεύθυνσις
της εταιρείας.

Αντίγραφον
του Νόμου,
των θεσ μών
και των
ειδικών
κανονισμών
ελεύθερα
προς εξέτασ ιν.

17. Εκάστη εγγεγραμμένη εταιρεία θα έχη διεύθυνσιν εγγεγραμ
μένην συμφώνως προς τους Θεσμούς εις την οποίαν θααποστέλληται
πάσα ειδοποίησις και θα ειδοποιή τον Έφορον περί οιασδήποτε
^αλλαγής της τοιαύτης διευθύνσεως της.
18. Εκάστη εγγεγραμμένη εταιρεία θα τηρή εις την εγγεγραμ
μένην διεύθυνσιν της αντίγραφον του παρόντος Νόμου, των Θεσμών,
των ειδικών κανονισμών της και του καταλόγου των μελών της
ελεύθερα προς εξέτασιν, άνευ πληρωμής δικαιωμάτων κατά πάντα
εύλογον χρόνον.
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ΜΕΡΟΣ IV
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
19.—(1) Καθιδρύεται Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εται
ρειών η οποία θα διενεργή τον έλεγχον των λογαριασμών και της εν
γένει οικονομικής διαχειρίσεως εκάστης εγγεγραμμένης εταιρείας.
(2) Η Υπηρεσία είναι νομικό ν πρόσωπον μετ' εξουσίας να
συμβάλληται, να ενάγη ή ενάγεται υπό την ιδίαν αυτής επωνυμίαν
και να πράττη παν ό,τι είναι αναγκαίον διά τους σκοπούς λειτουρ
γίας της.
(3) Η Υπηρεσία διοικείται υπό Επιτροπής αποτελούμενης εκ
πέντε μελών απάντων διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου,
ως ακολούθως:
(α) δύο μελών διοριζομένων εκ καταλόγου τεσσάρων προ
σώπων υποδεικνυομένων υπό της Παγκυπρίου Συνεργα
τικής Συνομοσπονδίας·
(β) τριών ετέρων μελών, άτινα ήθελε κρίνει ότι κέκτηνται
πείραν και ικανότητα αναφορικώς προς τον έλεγχον και
την λειτουργίαν των συνεργατικών εταιρειών.
(4) Το Υπουργικόν Συμβούλιον κατά τον διορισμόν των μελών
της Επιτροπής ορίζει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρον αυτής.
(5) Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής:
Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ' οιονδήποτε
χρόνον προ της λήξεως της θητείας αυτών να παύση οιονδήποτε
μέλος, και να διορίση, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3),
νέον μέλος διά την μη εκπνεύσασαν περίοδον θητείας του ούτω
παυθέντος μέλους.
(6) Παν μέλος της Επιτροπής δύναται να παραιτηθή της θέσεως
του δι' εγγράφου γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς τον
Υπουργό ν:
Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, τηρουμένων των
διατάξεων του εδαφίου (3), να διορίση νέον μέλος διά την μη
εκπνεύσασαν περίοδον θητείας του παραιτηθέντος μέλους.
(7) Η Επιτροπή δύναται να ενεργή ανεξαρτήτως της χηρείας
οιασδήποτε θέσεως αυτής.
(8) Εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύ
ματος του Προέδρου ή ετέρου μέλους της Επιτροπής, το Υπουργικόν
Συμβούλιον δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), να
διορίση έτερον πρόσωπον ίνα ενεργή ως Πρόεδρος ή μέλος, αναλό
γως της περιπτώσεως, διαρκούσης της τοιαύτης απουσίας ή του
κωλύματος.
(9) Η Επιτροπή δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του πα
ρόντος Νόμου, διά κανονισμών εγκρινομένων υπό του Υπουργού, να
ρυθμίζη τα των εργασιών αυτής, τα της συγκλήσεως των συνεδριά
σεων αυτής, την κατά τας συνεδρίας ακολουθούμενη ν διαδικασίαν
και την τήρησιν των πρακτικών, την απαιτουμένην απαρτίαν και την
λήψιν των αποφάσεων.

Ελεγκτική
Υπηρεσία
Συνεργατικών
Εταιρειών.
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(10)(α) Η Υπηρεσία έχει ίδιον γραφείον και υπηρεσίαν αναγκαίαν
διά την εκτέλεσιν των σκοπών της.
(β) Των υπηρεσιών της Υπηρεσίας προΐσταται Διευθυντής έχων
τα υπό του περί Εταιρειών Νόμου απαιτούμενα διά τον έλεγχον
δημοσίων εταιρειών προσόντα.
(γ) Ο Διευθυντής και το υπόλοιπον προσωπικόν διορίζονται κατά
τον καθωρισμένον διά κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει του πα
ρόντος άρθρου τρόπον.
(δ) Ο Διευθυντής είναι το ανώτατο ν εκτελεστικόν όργανον της
Υπηρεσίας, π ρ ο ΐ σ τ α τ α ι της υπηρεσίας αυτής, μεριμνά διά την
εκτέλεσιν των αποφάσεων της Επιτροπής και ασκεί παν έτερον
καθήκον ως ήθελε καθορισθή υποκείμενος εις τας οδηγίας της
Επιτροπής.
(ε) Η Επιτροπή δύναται να εξουσιοδοτή τον Διευθυντήν όπως
αποφασίζη και ενεργή αντί της Επιτροπής εφ' οιουδήποτε θέματος
της αρμοδιότητος αυτής.
(ζ) Η διάρθρωσις των υπηρεσιών της Υπηρεσίας, τα προσόντα
και οι όροι υπηρεσίας του Διευθυντού και του λοιπού προσωπικού
και τα ωφελήματα αφυπηρετήσεως θέλουσι καθορισθή διά Κανο
νισμών εκδιδομένων δυνάμει του παρόντος άρθρου.
(11)(α) Η Υπηρεσία κέκτηται εξουσίαν να ελέγχη τους λογα
ριασμούς και την εν γένει οικονομικήν διαχείρισιν πάσης εγγε
γραμμένης συνεργατικής εταιρείας:
Νοείται ότι η Υπηρεσία δύναται να ασκεί τον έλεγχον των
λογαριασμών και της οικονομικής διαχειρίσεως οιασδήποτε εται
ρείας διά προσοντούχων λογιστών μη ανηκόντων εις την Υπηρεσίαν
τους οποίους ήθελε διορίσει προς τον σκοπόν αυτόν, τη συστάσει
του Εφόρου και τη εγκρίσει του Υπουργού.
(β) Κατά την διεξαγωγή ν του ελέγχου πας επιφορτισμένος με τον
έλεγχον εταιρείας κέκτηται την αυτήν αξουσίαν και δύναται να ασκή
τα αυτά δικαιώματα ως και οι ελεγκταί των εταιρειών δυνάμει των
διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος περί Εταιρειών Νόμου και το
πρόσωπον το οποίον έχει εις την κατοχή ν του οιονδήποτε έγγραφον
το οποίον αφορά εις την υπό έλεγχον περίοδον ή δυνάμενον να
παράσχη οιανδήποτε πληροφορίαν είναι υπόχρεον όπως θέση το
έγγραφον ή παράσχη την πληροφορίαν ταύτην εις τον επιφορτισμέ
νον με τον έλεγχον της εταιρείας υπάλληλον, άλλως υπόκειται εις
τας αυτάς κυρώσεις και ευθύνας ως προβλέπει ο περί Εταιρειών
Νόμος.
(γ) Οι λογαριασμοί εκάστης εταιρείας δέον όπως είναι έτοιμοι
προς έλεγχον μέχρι του τέλους Μαρτίου του αμέσως επομένου του
εις ό αφορά ο διεξαγόμενος έλεγχος έτους.
(δ) Ευθύς ως περατωθή ο έλεγχος των λογαριασμών η Υπηρεσία
οφείλει να υποβάλη εις την εταιρείαν τους ηλεγμένους λογαριασμούς
και την επ' αυτών έκθεσίν της. Αντίγραφον τούτων υποβάλλεται εις
τον Έφορον.
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(ε) Τα ελεγκτικά δικαιώματα και έξοδα ελέγχου καταβάλλονται
κατά τον καθωρισμένον τρόπον εις την Υπηρεσίαν.
(12) Οι λογαριασμοί της Υπηρεσίας ελέγχονται κατά τον καθω
ρισμένον τρόπον και χρόνον υπό προσοντούχου ελεγκτού διοριζο
μένου υπό του Υπουργού τη εισηγήσει του Εφόρου.
(13)(α) Το ταχύτερον δυνατόν μετά την λήξιν εκάστου έτους, εν
πάση δε περιπτώσει ουχί βραδύτερον της 30ής Ιουνίου, η Επιτροπή
οφείλει να υποβάλη τω Υπουργώ, μέσω του Εφόρου, ετησίαν έκθεσιν
επί της ασκήσεως των εν τω παρόντι άρθρω αναφερομένων αρμοδιο
τήτων και καθηκόντων της Υπηρεσίας. Εν τη ετησία εκθέσει δέον
όπως περιλαμβάνωνται αντίγραφα των ηλεγμένων λογαριασμών και
της εκθέσεως του ελεγκτού της Υπηρεσίας.
(β) Μετά την υποβολήν της ετησίας εκθέσεως της Επιτροπής εις
τον Υπουργόν, αντίγραφον αυτής υποβάλλεται υπό του Υπουργού εις
το Υπουργικόν Συμβούλιον και την Βουλήν των Αντιπροσώπων.
(14)(α) Το Ταμείον εξελέγξεως και Επιθεωρήσεως το οποίον
συνεστήθη δυνάμει των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων
Νόμων και των δυνάμει τούτων εκδοθέντων Θεσμών διαλύεται από
της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος άρθρου.
(β) Οι κατά την ημέραν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος
Νόμου ασκούντες ελεγκτικά καθήκοντα υπάλληλοι του Ταμείου
Εξελέγξεως και Επιθεωρήσεως, μεταφέρονται εις την Υπηρεσίαν και
εξακολουθούν να υπηρετούν υπό τους αυτούς όρους ως και προ της
τοιαύτης μεταφοράς. Οι κατά την ιδίαν ημέραν υπηρετούντες λοιποί
υπάλληλοι του ως προείρηται Ταμείου μεταφέρονται εις την Υπηρε
σίαν και εξακολουθούν να υπηρετούν υπό τους αυτούς όρους ως και
προ της τοιαύτης μεταφοράς των, εφ' όσον αι υπηρεσίαι των ήθελον
κριθή υπό της Επιτροπής αναγκαίαι.
(15)(α) Το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς διά την
καλυτέραν εφαρμογή ν των διατάξεων του παρόντος άρθρου και διά
τον καθορισμόν παντός θέματος το οποίον δυνάμει των διατάξεων
τούτου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού.
(β) Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου
κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριά
κοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπρο
σώπων δι* αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους ούτω
κατατεθέντος Κανονισμούς, εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως
μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη
επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας και, εκτός εάν άλλως προνοή
ται εν αυτοίς, τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν
περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων, εν όλω ή εν μέρει, υπό της
Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω
Εφημερίδι ως ήθελον ούτω τροποποηθή υπ' αυτής και, εκτός εάν
άλλως προνοήται εν αυτοίς, τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης
δημοσιεύσεως.
20.—(1) Το ταχύτερον δυνατόν μετά την λήξιν εκάστου έτους, ο Ετησία
Εκθεσι
Έφορος οφείλει να αποστείλη εις το Υπουργικόν Συμβούλιον, μέσω
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του Υπουργού, ετησίαν έκθεσιν αφορώσαν εις την κατά το διαρρεύ
σαν έτος ενάσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτού.
(2) Αντίγραφον της ετησίας εκθέσεως του Εφόρου προς το
Υπουργικόν Συμβούλιον, κατατίθεται υπό του Υπουργικού Συμβου
λίου εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων προς ενημέρωσίν της.

Νομική
προσωπικότης
της εγγεγραμ
μένης εται
ρείας.

ΔΊαθεσις
προϊόντων
προς την
εγγεγραμ
μένην
εταιρείαν ή
μέσω αυτής.

•Σύστασις
επιβαρύνσεων
υπερεγγεγραμ
μένων εται
ρειών.

ΜΕΡΟΣ V
ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
21. Η εγγραφή εταιρείας καθιστά αυτήν νομικόν πρόσωπον υπό
την επωνυμίαν υπό την οποίαν ενεγράφη, με διηνεκή διαδοχήν, μετ'
εξουσίας να κατέχη περιουσίαν, να συμβάλληται, να εγείρη και
υπερασπίζη αγωγάς και άλλας δικαστικός διαδικασίας και να πράττη
παν ό,τι είναι αναγκαίον διά τους σκοπούς της συστάσεως της.
22.—(1) Εγγεγραμμένη εταιρεία, έχουσα μεταξύ των σκοπών της
την διάθεσιν οιουδήποτε προϊόντος, παραγομένου ή προερχομένου
εκ της εργασίας ή της απασχολήσεως των μελών της, είτε τούτο
είναι προϊόν της γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας, αλιείας,
χειροτεχνίας ή άλλως πως, δύναται να πρόβλεψη διά των ειδικών
αυτής κανονισμών ή διά συμβάσεως μετά των μελών της, όπως:
(α) Παν μέλος αυτής, το οποίον παράγει οιονδήποτε τοιούτο
προϊόν, θα διαθέτη ολόκληρον ή οιανδήποτε καθωρισμέ
νην ποσότητα, αναλογίαν ή είδος τούτου εις την εταιρείαν
ή μέσω αυτής* και
(β) παν μέλος, το οποίον ήθελεν αποδειχθή ή ευρεθή, κατά
τοιούτον τρόπον ως ήθελε καθορισθή εις τους Θεσμούς,
ως ένοχον παραβάσεως των ειδικών κανονισμών ή της
συμβάσεως, θα καταβάλλη εις την εταιρείαν υπό μορφήν
εκκαθαρισμένων αποζημιώσεων ποσόν υπολογιζόμενον ή
εξευρισκόμενον κατά τοιούτον τρόπον ως ήθελε καθο
ρισθή εις τους Θεσμούς.
(2) Από της παραδόσεως εις την αποθήκην της εγγεγραμμένης
εταιρείας οιωνδήποτε εκ των εν τω εδαφίω (1) αναφερομένων ειδών,
επί τω τέλει διαθέσεως των είτε εις την εταιρείαν είτε μέσω αυτής,
ουδείς πιστωτής του μέλους, το οποίον παρέδωσε τα είδη, θα έχη
εξουσίαν να κατάσχη ή επιβαρύνη οιαδήποτε των τοιούτ(ον ειδών ή
το προϊόν πωλήσεως των ειδών, το οποίον παραμένει εις χείρας της
εταιρείας, μέχρις ότου εξοφληθή παν χρέος του τοιούτου μέλους
προς την εταιρείαν.
(3) Ουδεμία σύμβασις καταρτισθείσα δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος άρθρου θα προσβάλληται ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου
διά μόνον τον λόγον ότι αποτελεί σύμβασιν περιοριστική ν του
εμπορίου.
23.—(1) (α) Πάσα εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται να χορηγή
δάνεια εις τα μέλη της, συμφώνως προς τους εγγεγραμμένους
ειδικούς κανονισμούς της.
(β) Εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται, όταν χορηγή δάνεια ή όταν

833

Ν. 22/85

συναπτή συμφωνίαν μετά μέλους διά την χορήγησιν εις αυτό
δανείου, ή όταν μέλος οφείλει προς την τοιαύτην εταιρείαν, να
απαίτηση παρά του τοιούτου μέλους να συστήση επιβάρυνσιν προς
όφελος της εταιρείας κατά τοιούτον τύπον, ως δυνατόν να καθορί
ζηται υπό των Θεσμών, επί πάσης εσοδείας ή άλλων γεωργικών
προϊόντων, προϊόντων θαλάσσης (περιλαμβανομένων των ιχθύων),
αποκοπείσης ξυλείας, ζώων, ζωοτροφών, γεωργικών, βιομηχανικών ή
αλιευτικών εργαλείων, μηχανών, λέμβων, συσκευών και δικτύων,
πρώτων υλών, εμπορευμάτων και γενικώς επί απάντων των παραγο
μένων δια χειρωνακτικής εργασίας προϊόντων, και επί όλων των
χρησιμοποιουμένων εν σχέσει προς την παραγωγήν πραγμάτων,
ανεξαρτήτως του εάν κατά την ημερομηνίαν συστάσεως της επιβα
ρύνσεως η βεβαρημένη περιουσία υφίσταται ή μη, ή απεκτήθη ή μη
παρά του προσώπου το οποίον παρέχει την επιβάρυνσιν.
(2) Εν όσω η επιβάρυνσις τελεί εν ισχύι παρέχει εις την
εγγεγραμμένη ν εταιρείαν τα ακόλουθα δικαιώματα και επιβάλλει εις
αυτήν τας ακολούθους υποχρεώσεις, ήτοι—
(α) δικαίωμα λήψεως της
κατοχής
της
βεβαρημένης
περιουσίας, άμα τη επελεύσει γεγονότος καθοριζομένου εν
τη επιβαρύνσει ως παρέχοντος εξουσίαν κατασχέσεως της
βεβαρημένης περιουσίας·
(β) εν περιπτώσει λήψεως της κατοχής οιασδήποτε βεβαρη
μένης περιουσίας και μετά παρέλευσιν από της λήψεως
πέντε ημερών ή τοιούτου μικρότερου χρονικού διαστή
ματος ως ενδέχεται να επιτρέπεται υπό της επιβαρύνσεως,
δικαίωμα πωλήσεως της περιουσίας είτε δια πλειστη
ριασμού ή, εάν ούτω προβλέπεται υπό της επιβαρύνσεως,
δι' ιδιωτικής συμφωνίας και είτε διά πληρωμής του
τιμήματος εφ' άπαξ είτε διά πληρωμής του διά δόσεων
(γ) εν περιπτώσει εξασκήσεως του τοιούτου
δικαιώματος
πωλήσεως, υποχρέωσιν διαθέσεως του προϊόντος
της
πωλήσεως διά ή έναντι εξοφλήσεως των χρημάτων και
υποχρεώσεων τα οποία ή αι οποίαι διασφαλίζονται υπό
της επιβαρύνσεως και των εξόδων της κατασχέσεως και
πωλήσεως, και καταβολής του τυχόν
εναπομένοντος
υπολοίπου του προϊόντος της πωλήσεως εις το μέλος.
(3) Εν όσω ή επιβάρυνσις τελεί εν ισχύι, το μέλος υπόκειται εις
τας ακολούθους υποχρεώσεις:
(α) Υποχρέωσιν, οσάκις τούτο πωλή οιανδήποτε βεβαρημένη ν
περιουσίαν ή εισπράττη οιαδήποτε χρήματα εν σχέσει
προς την τοιαύτην περιουσίαν να καταβάλλη αμέσως εις
την εγγεγραμμένην εταιρείαν το ποσόν του προϊόντος της
πωλήσεως ή τα ούτως εισπραχθέντα χρήματα, εκτός εάν
προβλέπεται άλλως υπό της επιβαρύνσεως* τα ούτω,
καταβληθέντα ποσά θα διατίθενται υπό της εγγεγραμμένης
εταιρείας διά ή έναντι εξοφλήσεως των διασφαλιζομένων
υπό της επιβαρύνσεως χρημάτων και υποχρεώσεων
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υποχρέωσιν, εν περιπτώσει καθ' ην το μέλος ήθελεν
εισπράξει οιαδήποτε
χρήματα
δυνάμει
οιουδήποτε
ασφαλιστικού συμβολαίου ή υπό μορφή ν αποζημιώσεων
δι' οιανδήποτε βεβαρημένην περιουσίαν, να καταβάλλη
αμέσως εις την εγγεγραμμένην εταιρείαν
τα
ούτως
εισπραχθέντα ποσά, εκτός εάν προβλέπεται άλλως υπό της
επιβαρύνσεως· τα ούτω καταβληθέντα ποσά θα διατίθενται
υπό της εγγεγραμμένης εταιρείας διά ή έναντι εξοφλήσεως
των διασφαλιζομένων υπό της επβαρύνσεως χρημάτων και
υποχρεώσεων.

24.—(1) Πάσα
λογίζεται δεόντως
μέλους εις βάρος
τριών τουλάχιστον

επιβάρυνσις συσταθείσα δυνάμει του άρθρου 23
συσταθείσα εάν υπεγράφη εις διπλούν υπό του
της περιουσίας του οποίου συνεστήθη παρουσία
μελών της επιτροπείας και του γραμματέως.

(2) Η επιτροπεία οφείλει να καταχώρηση αμέσως έν αντίγραφον
της επιβαρύνσεως εις το γραφείον της εγγεγραμμένης εταιρείας και
να αποστείλη το έτερον αντίγραφον, ομού μετά των καθωρισμένων
δικαιωμάτων εντός χρονικού διαστήματος είκοσι και μιας ημερών,
εις τον Έπαρχον της Επαρχίας εντός της οποίας λειτουργεί ή
εταιρεία.
(3) Ο Έπαρχος, άμα τη λήψει του αντιγράφου της επιβαρύνσεως
ομού μετά των καθωρισμένων δικαιωμάτων, καταχωρεί αμέσως αυτό
εις τηρούμενον κατά τον καθωρισμένον τύπον βιβλίο ν καλούμενο ν
«Μητρώον Επιβαρύνσεων των Συνεργατικών Εταιρειών» εντός του
οποίου καταχωρούνται λεπτομέρειαι περί όλων των υπ' αυτού
ληφθεισών επιβαρύνσεων και ειδοποιεί την εταιρείαν περί της
τοιαύτης εγγραφής.
(4) Παν πρόσωπον δικαιούται, τη καταβολή του καθωρισμένου
δικαιώματος, να επιθεωρή τον φάκελλον των επιβαρύνσεων και το
Μητρώον Επιβαρύνσεων των Συνεργατικών Εταιρειών
και να
λαμβάνη αντίγραφον τούτων.
(5) Ο Έφορος, εάν πεισθή ότι η παράλειψις εκ μέρους της
επιτροπείας να αποστείλη την επιβάρυνσιν προς τον Έπαρχον εντός
της καθοριζομένης εις το εδάφιον (2) προθεσμίας ήτο τυχαία ή
ωφείλετο εις παραδρομή ν ή εις άλλη ν επαρκή αιτίαν ή δεν είναι
τοιαύτης φύσεως ώστε να επηρεάζη τα συμφέροντα των δανειστών ή
των μελών της εγγεγραμμένης εταιρείας ή ότι δι* άλλους λόγους
είναι δίκαιον και εύλογον να χορήγηση
θεραπείαν
διά την
παράλειψιν δύναται, τη αιτήσει της εγγεγραμμένης εταιρείας ή
παντός ενδιαφερομένου προσώπου, και υπό τοιούτους όρους οίους
ούτος νομίζει σκόπιμον, να παρατείνη την ως άνω αναφερομένην
προθεσμίαν.
(6) (α) Η εγγραφή επιβαρύνσεως δυνάμει των διατάξεων του
εδαφίου (3), αποτελεί από της ημερομηνίας της εγγραφής της
πρώτην επιβάρυνσιν και ασφάλειαν
υπέρ της
εγγεγραμμένης
εταιρείας ήτις εχορήγησε ή συνεβλήθη όπως χορήγηση το δάνειον:
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Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι διαλαμβανομένων επη
ρεάζει—
(0 οιανδήποτε αξίωσιν της Δημοκρατίας διά φόρους ή
χρήματα εισπρακτέα ως φόρον ή απαίτησιν ιδιοκτήτου
ακινήτου δι* ενοίκιο ν ή χρήματα εισπρακτέα ως ενοίκιον,
ή
(Η) τα δικαιώματα οιουδήποτε καλή τη πίστει αγοραστού επί
αντιπαροχή και άνευ γνώσεως της επιβαρύνσεως, ή
(Hi) τα δικαιώματα οιουδήποτε προγενεστέρου ενεχυρούχου
δανειστού ή άλλου προσώπου προς όφελος του οποίου
συνεστήθη προγενεστέρα επιβάρυνσις.
(β) Η εγγραφή επιβαρύνσεως υπό του Επαρχου λογίζεται ως
καθιστώσα γνωστή ν την επιβάρυνσιν εις παν πρόσωπον συναλλατ
τόμενον αναφορικώς προς οιανδήποτε βεβαρημένην περιουσίαν.
(7) Ευθύς ως αποπληρωθή το δάνειον ή χρέος εν σχέσει προς το
οποίον εδόθη επιβάρυνσις δυνάμει του παρόντος Νόμου, η επι
τροπεία της εγγεγραμμένης εταιρείας θα αναγραφή αμέσως τούτο επί
του αντιγράφου το οποίον κατέχω ρήθη εις το γραφείο ν της εταιρείας
και θα ειδοποιή εντός είκοσι και μιας ημερών από της ημερομηνίας
της αποπληρωμής τον Έπαρχον και ο Έπαρχος, άμα τη λήψει της
τοιαύτης ειδοποιήσεως, θα καταχωρή αμέσως σημείωσιν περί της
εξοφλήσεως εις το Μητρώον Επιβαρύνσεων των
Συνεργατικών
Εταιρειών.
25. Εάν μέλος ή πρώην μέλος εγγεγραμμένης εταιρείας το οποίον
συνέστησε επιβάρυνσιν εγγραφείσαν δυνάμει του παρόντος Νόμου—
(α) παραλείπη να συμμορφωθή προς τας υποχρεώσεις αι
οποίαι επιβάλλονται υπό του παρόντος Νόμου αναφορικώς
προς την καταβολή ν εις την εταιρεία ν παντός ποσού
εισπραχθέντος υπ' αυτού ως προϊόν πωλήσεως περιουσίας
ή εν σχέσει προς περιουσίαν ή δυνάμει ασφαλιστικού
συμβολαίου ή υπό μορφήν αποζημιώσεων ή
(β) θέτη ή ανέχεται να τεθή εκτός του ελέγχου του οιαδήποτε
βεβαρημένη περιουσία,
είναι ένοχον αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης
του, εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν το εν έτος ή εις. χρηματικήν
ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας χιλίας λίρας ή εις αμφοτέρας τας
ποινάς ταύτας.

Αδικήματα
εν σ χέσ ει
προς τας
επιβαρύν
σεις.

26.—(1) Εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται να δανείζηται χρήματα
από εταιρείαν η οποία ιδρύθη με σκοπόν την διευκόλυνσιν της
λειτουργίας συνεργατικών εταιρειών ή από οιανδήποτε τράπεζαν,
εγκριθείσαν διά τον σκοπόν τούτον υπό του Εφόρου, και να παρέχη
ως ασφάλειαν οιανδήποτε επιβάρυνσιν την οποίαν αύτη κατέχει
δυνάμει του άρθρου 23 (1) εάν η τοιαύτη επιβάρυνσις συνεστήθη και
ενεγράφη συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, και
δύναται διά τον σκοπόν αυτόν να εκχωρή οιανδήποτε τοιαύτην
επιβάρυνσιν προς οιανδήποτε τοιαύτην εταιρείαν ή τράπεζαν.

Εκχώρησις
επιβαρύνσεων.
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(2) Πάσα εκχώρησις επιβαρύνσεως δυνάμει του παρόντος άρθρου
θα εγγράφηται κατά τον αυτόν τρόπον ως εγγράφεται η επιβάρυνσις
και αι διατάξεις του άρθρου 24 θα εφαρμόζωνται, τηρουμένων των
αναλογιών, εις την εκχώρησιν ούτω εγγραφείσης επιβαρύνσεως.
(3) Πάσα εγγραφείσα κατά τον ως είρηται τρόπον εκχώρησις
επιβαρύνσεως αποτελεί, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24
(6), πρώτην επιβάρυνσιν υπέρ του εκδοχέως.

Πρώτη επιβά
ρυνσις υπέρ
εγγεγραμμένης
εταιρείας επί
εσοδείας κλπ.

(4) Οσάκις εκχωρήται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου
οιαδήποτε επιβάρυνσις εις εταιρείαν η οποία ιδρύθη με σκοπόν την
διευκόλυνσιν της λειτουργίας των συνεργατικών εταιρειών,
η
τοιαύτη εταιρεία δύναται να δανείζηται χρήματα από οιανδήποτε
τράπεζαν, εγκριθείσαν διά τον σκοπόν τούτον υπό του Εφόρου, και
να παρέχη ως ασφάλειαν την τοιαύτην επιβάρυνσιν, και δύναται, διά
τον σκοπόν τούτον, να επανεκχωρή οιανδήποτε τοιαύτην επιβά
ρυνσιν προς την τοιαύτην τράπεζαν και αι διατάξεις των εδαφίων (2)
και (3) θα εφαρμόζωνται, τηρουμένων των αναλογιών, εις την
επανεκχώρησιν επιβαρύνσεως δυνάμει του παρόντος εδαφίου.
27. Οσάκις δεν υφίσταται επιβάρυνσις συσταθείσα υπό μέλους
υπερεγγεγραμμένης εταιρείας δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 23
και 24, εν σχέσει προς οιαδήποτε των κατωτέρω εν τω παρόντι
άρθρω αναφερομένων πραγμάτων, και τηρούμενης
οιασδήποτε
απαιτήσεως της Δημοκρατίας εν σχέσει προς φόρους ή χρήματα
εισπρακτέα ως φόροι, ή απαιτήσεως ιδιοκτήτου ακινήτου εν σχέσει
προς ενοίκιον ή χρήματα εισπρακτέα ως ενοίκιον, πάσα οφειλή ή
ετέρα εκκρεμούσα απαίτησις πληρωτέα εις εγγεγραμμένη ν εταιρείαν
υπό οιουδήποτε μέλους ή πρώην μέλους λογίζεται ως πρώτη
επιβάρυνσις—
(α) επί πάσης εσοδείας ή άλλων γεωργικών προϊόντων τα
οποία παρήχθησαν καθ' ολοκληρίαν ή εν μέρει
με
δάνειον το οποίον ελήφθη υπό του τοιούτου μέλους ή
πρώην μέλους από την εγγεγραμμένην εταιρείαν, και
(β)

επί οιωνδήποτε ζώων, ζωοτροφών, γεωργικών ή βιομη
χανικών εργαλείων ή πρώτων υλών διά βιομηχανίαν, τα
οποία είχαν προμηθευθή προς το τοιούτο μέλος ή πρώην
μέλος ή τα οποία ηγοράσθησαν καθ' ολοκληρίαν ή εν
μέρει υπό του τοιούτου μέλους ή του πρώην μέλους από
οιονδήποτε δάνειον είτε τούτο συνίστατο εις χρήματα ή
εις εμπορεύματα τα οποία εδόθησαν προς αυτό υπό της
εγγεγραμμένης εταιρείας:

Νοείται ότι "ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων
επηρεάζει τας αξιώσεις οιουδήποτε καλή τη πίστει αγοραστού επί
αντιπαροχή και άνευ γνώσεως της επιβαρύνσεως ή προγενεστέρου
ενεχυρούχου δανειστού ή άλλου προσώπου προς όφελος του οποίου
συνεστήθη προγενεστέρα επιβάρυνσις εν σχέσει προς την τοιαύτην
εσοδείαν ή τα τοιαύτα γεωργικά προϊόντα, ζώα, ζωοτρόφος, ή
γεωργικά ή βιομηχανικά εργαλεία ή πρώτας ύλας διά βιομηχανίαν.
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28. Πάσα εγγεγραμμένη εταιρεία θα έχη επιβάρυνσιν επί των επί
του κεφαλαίου μετοχών ή συμφερόντων και επί των καταθέσεων
μέλους ή πρώην μέλους ή αποβιώσαντος μέλους και επί οιουδήποτε
μερίσματος, επιμερίσματος ή κερδών πληρωτέων εις μέλος ή πρώην
μέλος ή εις την κληρονομίαν αποβιώσαντος μέλους εν σχέσει προς
οιονδήποτε χρέος οφειλόμενον προς την τοιαύτην εταιρείαν υπό του
τοιούτου μέλους ή πρώην μέλους ή της τοιαύτης κληρονομιάς και
δύναται να χρησιμοποιή οιονδήποτε ποσόν το οποίον ευρίσκεται εις
πίστιν ή είναι πληρωτέον εις μέλος ή πρώην μέλος ή την κληρονο
μίαν αποβιώσαντος μέλους προς πληρωμήν ή έναντι της πληρωμής
οιουδήποτε τοιούτου χρέους.

Επιβάρυνσις
και συμψη
φισμός εν
σχέσει προς
μετοχάς ή
συμφέρον
των μελών.

29. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28, η μετοχή ή το
συμφέρον μέλους επί του κεφαλαίου εγγεγραμμένης εταιρείας δεν
υπόκειται εις κατάσχεσιν ή πώλησιν δυνάμει δικαστικής αποφάσεως
ή διατάγματος Δικαστηρίου εν σχέσει προς οιονδήποτε χρέος ή
υποχρέωσιν βαρύνουσαν το τοιούτο μέλος, ούτε οιοσδήποτε παρα
λήπτης ή σύνδικος πτωχεύσεως δικαιούται ή δύναται να έχη οιανδή
ποτε αξίωσιν επί της τοιαύτης μετοχής ή του τοιούτου συμφέροντος.
30.—(1) Επί τω θανάτω μέλους τινός, η εγγεγραμμένη εταιρεία
δύναται να μεταβίβαση το μερίδιον ή συμφέρον του αποβιώσαντος
μέλους εις το διοριζόμενο ν συμφωνώ ς προς τους επί τούτω γενομέ
νους θεσμούς ή ειδικούς κανονισμούς πρόσωπον, ή, εάν
δεν
διωρίσθη τοιούτο πρόσωπον, εις τα πρόσωπα τα οποία δυνατόν η
επιτροπεία να κρίνη ότι είναι οι κληρονόμοι ή οι νόμιμοι αντι
πρόσωποι του αποβιώσαντος μέλους, ή δύναται να καταβάλη εις το
τοιούτο διοριζόμενον πρόσωπον, κληρονόμον, ή νόμιμον αντιπρό
σωπον, αναλόγως της περιπτώσεως, ποσόν αντιπροσωπεύον την
αξίαν των μετοχών ή του συμφέροντος του τοιούτου μέλους ως αύτη
υπολογίζεται δυνάμει των θεσμών ή των ειδικών κανονισμών—
Νοείται ότι—

Μετοχαί ή
συμφέροντα
δεν υπό
κεινται εις
κατάσχεσιν
ή πώλησιν.

(α)

εις περίπτωσιν εγγεγραμμένης εταιρείας εχούσης απεριό
ριστον ευθύνη ν το ούτω διοριζόμενον πρόσωπον, κληρο
νόμος ή νόμιμος αντιπρόσωπος, αναλόγως της περιπτώ
σεως, δύναται να απαίτηση
την
καταβολήν
της
υπολογισθείσης ως ανωτέρω αξίας των μετοχών ή του
συμφέροντος του αποβιώσαντος μέλους,
(β) εις την περίπτωσιν εγγεγραμμένης εταιρείας
εχούσης
περιωρισμένην ευθύνην η τοιαύτη εταιρεία δύναται να
μεταβίβαση τας μετοχάς ή το συμφέρον του αποβιώσαντος
μέλους εις το ούτω διοριζόμενον πρόσωπον, κληρονόμον
ή νόμιμον αντιπρόσωπον, αναλόγως της περιπτώσεως, το
οποίον έχει τα προσόντα να γίνη μέλος της τοιαύτης
εταιρείας, δυνάμει των θεσμών και ειδικών κανονισμών, ή
τη αιτήσει αυτού εντός εξ μηνών από του θανάτου του
αποβιώσαντος μέλους, εις οιονδήποτε πρόσωπον καθορι
ζόμενον εις την αίτησιν το οποίον έχει
τα ούτως
απαιτούμενα προσόντα.

Μεταβίβασις
συμφέροντος
επί τω θανάτω
μέλους.
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Ευθύνη πρώην
; μέλους και της
(κληρονομιάς
αποβιώσαντος
μέλους διά
χρέη εγγε
γραμμένης
εταιρείας.

Καταθέσεις
γενόμενοι
υπό ή διά
λογαριασμόν
ανηλίκων.

Μητρώον
μελών.

Πιστοποίησις
αντιγράφων
καταχωρήσεων.
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(2) Πάσα εγγεγραμμένη εταιρεία θα καταβάλλη εις το ούτω
διοριζόμενον πρόσωπον, κληρονόμον ή νόμιμον αντιπρόσωπον, ανα
λόγως της εκάστοτε περιπτώσεως, άπαντα τα χρήματα τα οποία
οφείλονται εις το αποβιώσαν μέλος υπό της τοιαύτης εταιρείας.
(3) Πάσα μεταβίβασις και πληρωμή γενομένη υπό εγγεγραμμένης
εταιρείας, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου,
είναι
έγκυρος και αποτελεσματική κατά πάσης αξιώσεως υποβαλλομένης
κατά της τοιαύτης εταιρείας υπό τίνος ετέρου προσώπου.
.31.—(1) Η ευθύνη πρώην μέλους διά τα χρέη εγγεγραμμένης
εταιρείας τα οποία υφίσταντο κατά την ημερομηνίαν κατά την
οποίαν έπαυσε να είναι μέλος εξακολουθεί διά περίοδον δύο ετών
από της τοιαύτης ημερομηνίας.
(2) Η κληρονομιά αποβιώσαντος μέλους βαρύνεται διά τα χρέη της
εγγεγραμμένης εταιρείας τα οποία υφίσταντο κατά την ημερομηνίαν
του θανάτου αυτού διά περίοδον δύο ετών από της ημερομηνίας του
θανάτου αυτού.
32.—(1) Πάσα εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται να δέχεται κατα
θέσεις από ανηλίκους, ή διά λογαριασμόν αυτών, δύναται δε νομίμως
να πληρώνη εις τους εν λόγω ανηλίκους τους τυχόν οφειλόμενους
επί των τοιούτων καταθέσεων τόκους και πάσα σύμβασις συνομο
λογηθείσα υπό ανηλίκου μετά της εταιρείας αναφορικώς προς τας
τοιαύτας καταθέσεις είναι νομικώς έγκυρος και εκτελεστή υπέρ ή
καθ* οιουδήποτε τοιούτου ανηλίκου παρά την ανηλικότητα αυτού.
(2) Καταθέσεις γενόμενοι υπό ανηλίκου δύνανται να καταβάλλωνται
εις τον ανήλικον ομού μετά των δεδουλευμένων επ' αυτών τόκων
πάσα κατάθεσις γενομένη διά λογαριασμόν ανηλίκου δύναται να
καταβάλληται ομού μετά των δεδουλευμένων επ' αυτής τόκων εις τον
κηδεμόνα του ανηλίκου, διά την χρήσιν του ανηλίκου.
(3) Απόδειξις διδομένη υπό ανηλίκου τη συνυπογραφή του κηδε
μόνος του ή υπό του κηδεμόνος του, διά χρήματα καταβληθέντα εις
αυτόν απαλλάττει την εταιρείαν εκ της ευθύνης της αναφορικώς προς
τα τοιαύτα χρήματα.
33. Παν μητρώον ή κατάλογος μελών τηρούμενος υπό οιασδή
ποτε εγγεγραμμένης εταιρείας αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξιν
περί των ακολούθων λεπτομερειών αι οποίαι κατέχωρήθησαν εις
αυτόν—
(α) της ημερομηνίας κατά την οποίαν κατεχωρήθη εις το
τοιούτο μητρώον ή κατάλογον το όνομα οιουδήποτε
προσώπου ως μέλους·
(β) ττ1ζ ημερομηνίας κατά την οποίαν το τοιούτο πρόσωπον
έπαυσε να είναι μέλος.
34.—(1) Αντίγραφον πάσης καταχωρήσεως εις οιονδήποτε βιβλίον,
μητρώον ή κατάλογον τηρούμενον τακτικώς υπό της εταιρείας κατά
την διεξαγωγήν των εργασιών της και ευρισκόμενον εις την κατοχήν
αυτής, είναι, εάν είναι δεόντως κεκυρωμένον κατά τον »τυχόν
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καθοριζόμενον υπό των θεσμών τρόπον, δεκτόν προς απόδειξιν της
υπάρξεως της καταχωρήσεως και είναι δεκτόν ως απόδειξις των
γεγονότων και συναλλαγών των αναγραφομένων εις αυτό κατά την
αυτήν έκτασιν καθ' ην θα αποδεικνύοντο τα τοιαύτα γεγονότα και
συναλλαγαί εάν παρουσιάζετο επί δικαστή ρίω και εγένετο δεκτή εις
απόδειξιν η αρχική καταχώρησις.
(2) Ουδείς αξιωματούχος εγγεγραμμένης εταιρείας θα εξαναγκάζη
ται να παρουσίαση εις οιανδήποτε δικαστική ν διαδικασίαν εις την
οποίαν η εταιρεία δεν είναι διάδικος οιαδήποτε βιβλία της εταιρείας
το περιεχόμενον των οποίων δύναται ν ' αποδειχθή δυνάμει του
εδαφίου (1) ή να παραστή ως μάρτυς προς απόδειξιν των εις αυτά
αναγραφομένων γεγονότων, συναλλαγών και λογαριασμών, εκτός διά
διατάγματος δικαστηρίου ή δικαστού το οποίον εξεδόθη δι' ειδικό ν
λόγον.
35. Ανεξαρτήτως των διατάξεων παντός ετέρου Νόμου, εγγε
γραμμένη εταιρεία δύναται—
(α) να ενεχυριάζη προς ασφάλειαν γενικού υπολοίπου λογα
ριασμού οιαδήποτε χρεώγραφα τα οποία κατέχει* και
(β) να εξουσιοδοτή τον δανειστήν, εν περιπτώσει παραλεί
ψεως πληρωμής κατά την ημερομηνίαν λήξεως
της
αποσταλείσης προς την εγγεγραμμένην εταιρείαν ειδο
ποιήσεως, να πωλή τα τοιαύτα χρεώγραφα ή οιονδήποτε
τούτων, άνευ προσφυγής εις το δικαστή ριον και
να
πιστώνη το προϊόν της πωλήσεως εις το υπόλοιπον του
τοιούτου λογαριασμού.
36. Το Υπουργικό ν Συμβούλιον δύναται, διά γνωστοποιήσεως
δημοσιευομένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, να
απαλλάσση ωρισμένην εγγεγραμμένην εταιρείαν ή κατηγορίας εγγε
γραμμένων εταιρειών των τελών χαρτοσήμου ή των δικαιωμάτων τα
οποία καταβάλλονται δυνάμει οιουδήποτε εκάστοτε ισχύοντος Νόμου
διά την εκτέλεσιν οιωνδήποτε εγγράφων ή κατηγορίας εγγράφων υπό
της εταιρείας ή εκ μέρους αυτής ή υπό οιουδήποτε αξιωματούχου ή
μέλους αυτής και τα οποία αφορούν τας εργασίας της τοιαύτης
εταιρείας.
ΜΕΡΟΣ VI
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
37.—(1) Εγγεγραμμένη εταιρεία δεν δύναται να χορήγηση δάνειον
εις πρόσωπον όπερ δεν είναι μέλος της:
Νοείται ότι, τη συγκαταθέσει του Εφόρου ήτις θα παρέχηται με
κριτή ριον την οικονομικήν κατάστασιν της οικείας συνεργατικής
εταιρείας και την προσφερομένην ασφάλειαν, εγγεγραμμένη εταιρεία
δύναται να χορηγή δάνεια εις άλλην συνεργατική ν εταιρείαν ή εις
οιανδήποτε ένωσιν προσώπων μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος,
η οποία δεν είναι μέλος της.
(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) εγγεγραμμένη
εταιρεία δύναται να χορήγηση δάνειον εις καταθέτην της
με
ασφάλειαν τας καταθέσεις του.

Ενεχυρίασις
χρεογράφων
υπό εγγε
γραμμένων
εταιρειών.

Απαλλαγή
τελών χαρτο'
σήμου και
δικαιωμάτων
εγγραφής.

Περιορισμοί
δανείων.
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Περιορισμοί
ως προς το
δανείζεσθαι.

Περιορισμοί
ως προς άλλας
συναλλαγάς με
μη μέλη.

Επενδύσεις
κεφαλαίων και
συναλλαγαί
αναφορικός
προς τα
κεφάλαια
εγγεγραμμένης
εταιρείας.

Διάθεσις
κερδών.
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38. Εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται να δέχεται καταθέσεις και να
λαμβάνη δάνεια από τα μέλη της και από πρόσωπα τα οποία δεν
είναι μέλη της μόνον καθ' ην έκτασιν και υπό τοιούτους όρους ως
ενδέχεται να καθορίζωνται υπό των Θεσμών ή
των
ειδικών
κανονισμών.
39. Εκτός ως προβλέπεται εις τα άρθρα 37 και 38, αι συναλλαγαί
εγγεγραμμένης εταιρείας με πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη αυτής
υπόκεινται εις τας τυχόν καθοριζομένας υπό των θεσμών απαγο
ρεύσεις και περιορισμούς.
40. Τηρουμένων οιωνδήποτε τυχόν καθωρισμένων υπό των
θεσμών όρων και προϋποθέσεων εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται—
(α) να καταθέτη ή επενδύη τα κεφάλαια της εις Κυβερνητικά
χρεώγραφα ή εις την Κεντρικήν Συνεργατικήν Τράπεζαν,
ή τη εγκρίσει του Εφόρου, εις οιανδήποτε άλλη ν τράπεζαν
ή καθ' οιονδήποτε έτερον καθωρισμένον υπό των Θεσμών
τρόπον και να χρησιμοποιή τα κεφάλαια της διά την
αγοράν ακινήτου ιδιοκτησίας αναγκαίας διά την εκτέλεσιν
των σκοπών διά τους οποίους ιδρύθη η εταιρεία 
(β) να πωλή ακίνητον αυτής ιδιοκτησίαν ή κινητήν αυτής
ιδιοκτησίαν.
41.—(1) Το εν τέταρτον τουλάχιστον των καθαρών
κερδών
εκάστης εγγεγραμμένης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, ως τούτο
εξακριβούται διά του καθοριζομένου εις το άρθρον 19 ελέγχου, θα
μεταφέρηται διά την δημιουργίαν αποθεματικού κεφαλαίου. Το
υπόλοιπον των κερδών και οιαδήποτε κέρδη τα οποία προέκυψαν
κατά τα παρελθόντα έτη και τα οποία είναι διαθέσιμα προς διανομή ν
δύνανται να διανέμωνται μεταξύ των μελών ως μέρισμα ή επιμέρισμα,
ή να διατίθενται εις οιονδήποτε άλλο ταμείον ιδρυθέν υπό της
εγγεγραμμένης εταιρείας, καθ' ην έκτασιν και υπό τοιούτους όρους
ως ήθελε καθορισθή υπό των Θεσμών ή των ειδικών κανονισμών:
Νοείται ότι, εις περίπτωσιν εγγεγραμμένης εταιρείας εχούσης
απεριόριστον ευθύνην, θα μεταφέρηται διά
την
δημιουργίαν
αποθεματικού κεφαλαίου ολόκληρο ν το εξακριβωθέν ως ανωτέρω
ποσόν των καθαρών κερδών και ουδεμία διανομή κερδών θα γίνεται
άνευ γενικού ή εδικού διατάγματος του Υπουργού:
Νοείται περαιτέρω ότι εις την περίπτωσιν εγγεγραμμένης εταιρείας
εχούσης είτε περιωρισμένην είτε απεριόριστον ευθύνην, η οποία
απετέλει σύμπλεγμα μετά τίνος λειτουργούσης εντός γειτονικής
περιοχής εγγεγραμμένης εταιρείας και εχούσης είτε περιωρισμένην
είτε απεριόριστον ευθύνην, η τελευταία εταιρεία
δύναται, διά
αποφάσεως Ειδικής γενικής συνελεύσεως των μελών
της, να
παραχώρηση εις το αποθεματικόν κεφάλαιον της αποχωρισθείσης
εταιρείας τοσούτον ποσόν εκ του ιδικού της αποθεματικού ως ήθελεν
εγκριθή υπό της γενικής αυτής συνελεύσεως.
(2) Μετά την μεταφοράν εις το αποθεματικόν κεφάλαιον του ενός
τετάρτου των καθαρών κερδών οιουδήποτε έτους, πάσα εγγεγραμμένη
εταιρεία, έχουσα είτε περιωρισμένην είτε απεριόριστον ευθύνην,
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δύναται, κατόπιν αποφάσεως της νενικής συνελεύσεως των μελών
της, να συνεισφέρη εις φιλανθρωπικόν τίνα ή δημόσιον σκοπό ν,
ποσόν μη υπερβαίνον το δέκα τοις εκατόν του υπολοίπου των
καθαρών κερδών της.

ΜΕΡΟΣ VII
ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
42.—(1) Ο 'Εφορος δύναται, και οφείλει τη
αιτήσει
της
πλειονότητος της επιτροπείας ή του ενός τρίτου τουλάχιστον των
μελών εγγεγραμμένης εταιρείας, να διενεργήση εξέτασιν ή
να
εξουσιοδότηση εγγράφως πρόσωπον να
διενεργήση
εξέτασιν,
αναφορικώς προς την σύστασιν, λειτουργίαν και
οικονομικήν
κατάστασιν εγγεγραμμένης εταιρείας, και άπαντες οι αξιωματούχοι
και τα μέλη της εταιρείας θα παρέχουν τοιαύτας πληροφορίας εν
σχέσει προς τας υποθέσεις της εταιρείας και θα παρουσιάζουν τα εις
χείρας της μετρητά και τοιαύτα βιβλία, λογαριασμούς, έγγραφα και
χρεώγραφα της εταιρείας, ως ο Έφορος ή το υπ' αυτού εξουσιοδοτηθέν πρόσωπον ήθελεν απαιτήσει.
(2) Ο Έφορος, τη αιτήσει δανειστού εγγεγραμμένης εταιρείας,
θα επιθεωρή ή θα εξουσιοδοτή εγγράφως πρόσωπον να επιθεώρηση
τα βιβλία της τοιαύτης εταιρείας εάν ο αιτητής—
(α) ικανοποίηση τον Έφορον ότι
οφείλεται
εις αυτόν
ωρισμένον χρηματικόν ποσόν και ότι απαιτήσας πληρωμήν τούτου δεν έλαβε ικανοποίησιν εντός
ευλόγου
χρονικού διαστήματος, και
(β)

κατάθεση εις τον Έφορον τοιούτο ποσόν ως ασφάλειαν
διά τα έξοδα της σκοπούμενης επιθεωρήσεως
ως ο
Έφορος ήθελεν απαιτήσει.

(3) Ο Έφορος θα κοινοποιή τα αποτελέσματα
οιασδήποτε
τοιαύτης επιθεωρήσεως εις τον δανειστή ν και την εγγεγραμμένη ν
εταιρείαν αναφορικώς προς τας υποθέσεις της οποίας διενηργήθη η
εξέτασις.
(4) Οσάκις διενεργήται εξέτασις δυνάμει του εδαφίου (1) ή
διενεργήται επιθεώρησις δυνάμει του εδαφίου (2), ο Έφορος δύναται
να κατανέμη τα έξοδα ή τοσούτον μέρος των εξόδων, ως ήθελε
κρίνει ορθόν, μεταξύ της εγγεγραμμένης εταιρείας, των μελών τα
οποία ητήσαντο την εξέτασιν, των
αξιωματούχων
ή πρώην
αξιωματούχων της εγγεγραμμένης εταιρείας και του τυχόν δανειστού
τη αιτήσει του οποίου εγένετο η εξέτασις.
(5) Παν ποσόν το οποίον επεδικάσθη δι' έξοδα δυνάμει του
παρόντος άρθρου δύναται να εισπραχθή κατά τον αυτόν τρόπον κατά
τον οποίον εισπράττονται αι χρηματικοί
ποιναί
δυνάμει του
εκάστοτε ισχύοντος Νόμου.

Εξέτασιςκαι
"ΐθεωρησις.
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ΜΕΡΟΣ VIII
ΠΑΥΣΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ
43.—(1) Εάν, κατά την γνώμη ν του Εφόρου, η
επιτροπεία
εγγεγραμμένης εταιρείας ή οιονδήποτε μέλος της
επιτροπείας
παραβαίνη οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των
δυνάμει τούτου εκδιδομένων θεσμών ο Έφορος δύναται είτε να λάβη
τα υπό τας περιστάσεις ενδεικνυόμενα μέτρα προς διασφάλισιν των
γενικωτέρων συμφερόντων της οικείας εταιρείας είτε να παύση την
επιτροπείαν ή οιονδήποτε μέλος αυτής και να διορίζη κατάλληλον
πρόσωπον ή πρόσωπα ίνα διευθύνουν τας υποθέσεις της εταιρείας
διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας. Εντός τριών
μηνών από της λήψεως της αποφάσεως περί παύσεως της επι
τροπείας ή οιουδήποτε των μελών της, ο Έφορος οφείλει να
συγκάλεση έκτακτον γενικήν συνέλευσιν των μελών της οικείας
εταιρείας η οποία και προβαίνει εις εκλογή ν ετέρας επιτροπείας ή
άλλων μελών εις αντικατάστασιν της παυθείσης επιτροπείας ή των
παυθέντων μελών. Η ούτως εκλεγείσα επιτροπεία ή τα μέλη θα
κατέχουν το αξίωμα των μέχρι της εκλογής νέας Επιτροπείας υπό
της επομένης γενικής συνελεύσεως.
(2) Εάν, κατά την γνώμην του Εφόρου, η επιτροπεία εγγεγραμ
μένης εταιρείας δεν εργάζεται καλώς, ούτος δύναται, αφού προηγου
μένως δώση την ευκαιρίαν εις την επιτροπείαν να εκφέρη τας τυχόν
ενστάσεις της, να υποβάλη αίτησιν εις το Δικαστή ριον διά παύσιν
της επιτροπείας και το Δικαστή ριον, αφού ακούση τα ενδιαφερόμενα
μέρη, κέκτηται εξουσίαν να εκδώση τοιούτο διάταγμα οίον θα
έκρινεν υπό τας περιστάσεις δίκαιον και εύλογον.

Εξουσίαιτου

ΜΕΡΟΣ IX
ΔΙΑΑΥΣΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
44. Εάν, μετά την δυνάμει του άρθρου 42
διενεργηθείσα ν
εξέτασιν ή επιθεώρησιν ή άμα τη λήψει αιτήσεως γενομένης υπό
τριών τετάρτων των μελών εγγεγραμμένης τίνος εταιρείας παρόντων
εις ειδική ν συνέλευσιν συγκληθείσαν διά τον σκοπόν αυτόν, εφ'
όσον η τοιαύτη αίτησις υποστηρίζεται δι' αποφάσεως της πλειοψη
φίας των τριών τετάρτων των μελών της τοιαύτης εταιρείας, λαμβα
νομένης εις την ειδική ν ταύτη ν συνέλευσιν, ο Έφορος έχει την
γνώμην ότι η τοιαύτη εταιρεία πρέπει να εκκαθαρισθή, ούτος
δύναται να υποβάλη αίτησιν εις το Δικαστή ριον διά εκκαθάρισιν
ταύτης, και το Δικαστή ριον κέκτηται εξουσίαν όπως εκδώση διά
ταγμα εκκαθαρίσεως και ορίση εκκαθαριστήν υπό τοιούτους όρους
οι οποίοι θα καθορίζωνται εις το διάταγμα.
45.—(1) Ο διορισθείς υπό του Δικαστηρίου εκκαθαριστής έχει

εκκαθοριστού.

ε

Εκκαθάρισις

ξουσίαν—

(α)

να λάβη υπό την άμεσον αυτού κατοχήν παν στοιχείον
ενεργητικού ανήκον εις την εγγεγραμμένην εταιρείαν και
άπαντα τα βιβλία, σημειώσεις και άλλα έγγραφα τα οποία
αφορούν τας εργασίας της και να συνέχιση τας εργασίας

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)
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της τοιαύτης εταιρείας καθ' ην έκτασιν τούτο είναι
αναγκαίον διά την tιωφελή εκκαθάρισιν ταύτης·
να παραπέμπη εις διαιτησίαν, ως προνοείται εις το άρθρον
52, οιασδήποτε διαφοράς αφορώσας τας εις το εδάφιον (1)
του άρθρου 52 αναφερομένας εργασίας της εταιρείας, πλην
των αφορωσών τας συνεισφοράς διαφόρων, και να εγείρη
και υπερασπίζη αγωγάς και ετέρας διαδικασίας εκ μέρους
της εγγεγραμμένης εταιρείας υπό την ιδιότητα του ως
εκκαθαριστού*
να εξετάζη τας κατά της
εγγεγραμμένης
εταιρείας
αξιώσεις και, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος
Νόμου, ν ' αποφασίζη διά διατάγματος τα
ζητήματα
προτεραιότητος τα οποία εγείρονται μεταξύ των προσώ
πων τα οποία υπέβαλον αξίωσιν
να πληρώνη τας εναντίον της εγγεγραμμένης εταιρείας
αξιώσεις (περιλαμβανομένων και των τόκων μέχρι της
ημερομηνίας του διατάγματος εκκαθαρίσεως) συμφώνως
προς την τυχόν υπάρχουσαν σειράν προτεραιότητος αυτών
εις το άρτιον ή κατ' αναλογίαν ως θα επέτρεπε το
ενεργητικόν της τοιαύτης εταιρείας. Το τυχόν εναπομένον
μετά την πληρωμή ν των αξιώσεων υπόλοιπον θα διατί
θηται προς πληρωμήν των τόκων από της ημερομηνίας
του τοιούτου διατάγματος, υπό τοιούτον επιτόκιον μη
υπερβαίνον το συμβατικόν επιτόκιον ως ήθελε καθορισθή
υπ' αυτού
να ορίζη την προθεσμίαν. ή τας προθεσμίας εντός των
οποίων οι δανεισταί θ ' αποδεικνύουν τας οφειλάς και
αξιώσεις των ή θα αποκλείωνται εκ των ωφελημάτων
οιασδήποτε διανομής γενομένης πριν ή αποδειχθούν αι εν
λόγω οφειλαί ή αξιώσεις·
να καθορίζη από καιρού εις καιρόν.διά διατάγματος την
συνεισφοράν η οποία θα καταβάλληται ή απομένη να
καταβληθή εις το ενεργητικόν της εγγεγραμμένης εται
ρείας υπό των μελών ή πρώην μελών ή υπό
της
κληρονομιάς ή των διοριζομένων συμφώνως προς τους επί
τούτω γενομένους θεσμούς ή
ειδικούς
κανονισμούς
προσώπων ή των κληρονόμων αποβιωσάντων μελών ή υπό
οιουδήποτε αξιωματούχου, η δε συνεισφορά αύτη θα
περιλαμβάνη τα χρέη τα οποία οφείλονται υπό
των
τοιούτων μελών ή προσώπων. Αι τοιαύται συνεισφοραί
καθορίζονται κατά την κρίσιν του εκκαθαριστού τόσον
αναφορικώς προς τα πρόσωπα παρά των οποίων απαιτείται
να καταβληθώσιν όσο και ως προς τα ποσά τα οποία θα
καταβάλωσι, α λ λ ' άνευ επηρεασμού οιουδήποτε δικαιώ
ματος συνεισφοράς μεταξύ των:
Νοείται ότι ο εκκαθαριστής δεν θα καθορίζη την
συνεισφοράν, το χρέος ή τας οφειλάς τα οποία
θα
εισπράττωνται από πρώην μέλος ή την κληρονομίαν
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αποβιώσαντος μέλους εκτός εάν δοθή ευκαιρία εις το
τοιούτο μέλος ή εις τον νόμιμον αντιπρόσωπον της
κληρονομιάς να εκφέρη τας απόψεις του αναφορικώς προς
την αξίωσιν
(ζ) να καθορίζη διά διατάγματος τα πρόσωπα τα οποία θα
καταβάλλωσι και την αναλογίαν υπό την οποίαν θα
καταβάλλωσι τα έξοδα της εκκαθαρίσεως·
(η) να προβαίνη εις διευθετήσεις διά την διανομήν κατά
πρόσφορον τρόπον του ενεργητικού της εγγεγραμμένης
εταιρείας οσάκις εγκρίνεται σχέδιον διανομής υπό του
Δικαστηρίου.
(2) Παν πρόσωπον το οποίον θεωρεί εαυτό ηδικημένον υπό
οιουδήποτε διατάγματος του εκκαθαριστού εκδοθέντος δυνάμει των
παραγράφων (γ), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1), δύναται, εντός
χρονικού διαστήματος, είκοσι και μιας ημερών από της ημερομηνίας
του διατάγματος, να ασκήση έφεσιν εις το Δικαστή ριον.
(3) Παν διάταγμα εκδιδόμενον υπό εκκαθαριστού εκτελείται υπό
του Δικαστηρίου κατά τον αυτόν τρόπον ως εκτελείται διάταγμα του
τοιούτου Δικαστή ρίου.
46.—(1) Αι εξουσίαι του εκκαθαριστού υπόκεινται εις
τον
έλεγχον και αναθεώρησιν του Δικαστηρίου, το οποίον δύναται—
(α) να ακυρώνη ή τροποποιή οιονδήποτε διάταγμα εκδοθέν
υπό του εκκαθαριστού και να εκδίδη οιονδήποτε αναγ
καίον νέον διάταγμα,
(β) να παύη τον εκκαθαριστήν,
(γ) να ζητή την παράδοσιν απάντων των βιβλίων, εγγράφων
και του ενεργητικού της εγγεγραμμένης εταιρείας,
(δ) να περιορίζη διά διατάγματος τας δυνάμει του άρθρου 45
παρεχομένας εις τον εκκαθαριστήν εξουσίας,
(ε) να απαιτή παρά του εκκαθαριστού να υποβάλλη εις το
Δικαστήριον λογαριασμούς,
(στ) να μεριμνά διά τον έλεγχον των
λογαριασμών του
εκκαθαριστού και να εξουσιοδοτή την διανομήν
του
ενεργητικού της εγγεγραμμένης εταιρείας,
(ζ) να αποφασίζη επί παντός ετέρου εγειρομένου θέματος
παρεμφερούς ή συμπληρωματικού προς την ενάσκησιν
των εξουσιών του εκκαθαριστού.
(2) Ά ν ε υ επηρεασμού της γενικότητος των ως
προείρηται
διατάξεων, κατά την εκκαθάρισιν συνεργατικής εταιρείας εφαρμό
ζονται, κατ' αναλογίαν, αι διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου αι
αφορώσαι εις την δημιουργίαν επιβαρύνσεων κατά την εκκαθάρισιν
εταιρειών.
47. Ο Έφορος και παν πρόσωπον εξουσιοδοτηθέν υπ' αυτού
όπως διενεργήση εξέτασιν ή επιθεώρησιν δυνάμει του άρθρου 42 και
οιοσδήποτε εκκαθαριστής ο οποίος διορίζεται υπό του Δικαστηρίου
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Θεσμών κέκτηται
Ν. 22/85
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Δικαστηρίου
να εξασ κή
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Κεφ. 113.
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979.
Κλήτευσις
μαρτύρων.
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εξουσίαν να κλήτευση και να επιβάλη
την
παρουσίαν των
ενδιαφερομένων και οιωνδήποτε μαρτύρων, να εξετάζη μάρτυρας
ενόρκως και να εξαναγκάζη την παρουσίασιν βιβλίων και εγγράφων
κατά τον αυτόν τρόπον, εφ' όσον τούτο είναι δυνατόν, και με τας
αυτάς εξουσίας τας οποίας κέκτηται το Δικαστή ριον.
48. Ά μ α τη εκκαθαρίσει των υποθέσεων εγγεγραμμένης εται
ρείας αναφορικώς προς την οποίαν διωρίσθη εκκαθαριστής, ο
Έφορος εκδίδει διάταγμα ακυρούν την εγγραφή ν αυτής και η
εταιρεία αύτη διαλύεται από της ημερομηνίας
του
τοιούτου
διατάγματος.

Ακύρωσις
εγγραφής.

49.—(1) Κατά την εκκαθάρισιν εταιρείας αναφορικώς προς την
οποίαν εξεδόθη διάταγμα εκκαθαρίσεως, τα κεφάλαια, περιλαμβα
νομένου και του αποθεματικού κεφαλαίου, θα διατίθενται, πρώτον,
έναντι των εξόδων της εκκαθαρίσεως, δεύτερον, έναντι της εξοφλή
σεως των υποχρεώσεων της εταιρείας και ακολούθως έναντι της
πληρωμής του μετοχικού κεφαλαίου.
(2) Μετά την διάθεσιν των κεφαλαίων διά τους εν τω εδαφίω (1)
καθοριζόμενους σκοπούς, παν τυχόν εναπομένον υπόλοιπον δεν θα
διανέμηται μεταξύ των μελών, αλλά το τοιούτον υπόλοιπον θα
διατίθηται δι' οιονδήποτε σκοπό ν ή σκοπούς καθοριζόμενους εις
τους ειδικούς κανονισμούς της εγγεγραμμένης εταιρείας της οποίας
ηκυρώθη η εγγραφή, και, εάν δεν
καθορίζηται
σκοπός, θα
κατατίθηται υπό του Εφόρου εις
τράπεζαν ή
εγγεγραμμένην
εταιρείαν μέχρις ότου εγγραφή ετέρα εταιρεία λειτουργούσα εντός
της ιδίας περιοχής, οπότε το τοιούτον υπόλοιπον θα μεταφέρηται εις
την τοιαύτην νέαν εταιρείαν με σκοπόν την δημιουργίαν αποθε
ματικού κεφαλαίου δυνάμει των Θεσμών:
Νοείται ότι εις περίπτωσιν εκκαθαρίσεως εγγεγραμμένης εταιρείας,
τα μέλη της οποίας είναι εγγεγραμμένοι εταιρείαι, το υπόλοιπον
δύναται να διανέμηται εις τας τοιαύτας εγγεγραμμένος εταιρείας κατά
τον υπό των ειδικών κανονισμών της εταιρείας της οποίας ηκυρώθη
η εγγραφή προνοούμενον τρόπον:
Νοείται περαιτέρω ότι οι δεδουλευμένοι τόκοι επί των καταθέσεων
δύνανται να καταβάλλωνται προς όφελος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας
Συνεργατικών Εταιρειών.

Λήξις εκκα
θαρίσεως.

ΜΕΡΟΣ Χ
ΕΥΘΥΝΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ
50.—(1) Οσάκις κατά την εκκαθάρισιν εγγεγραμμένης εταιρείας
φανή ότι οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον συμμετέσχε εις την
διοργάνωσιν ή διαχείρισιν της τοιαύτης εταιρείας ή οιοσδήποτε
αξιωματούχος ή πρώην αξιωματούχος της εταιρείας διέθεσεν εσφαλ
μένως ή κατεκράτησε ή κατέστη υπεύθυνος ή υπόλογος
διά
οιαδήποτε χρήματα ή περιουσίάν της τοιαύτης εταιρείας, ή ευρέθη
ένοχος αμελείας καθήκοντος ή καταχρήσεως εμπιστοσύνης
εν

Εξουσία του
Δικαστηρίου
να διατάσ σ η
την επι
στροφήν
χρημάτων
κ.λ. π.
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σχέσει προς την τοιαύτη ν εταιρείαν, το Δικαστή ριον δύναται, τη
αιτήσει του εκκαθαριστού ή οιουδήποτε δανειστού ή προσώπου
υποχρεουμένου εις συνεισφοράν διά ζημίαν, να εξέταση
την
διαγωγήν του τοιούτου προσώπου και να εκδώση διάταγμα καλούν
τούτο να πλήρωση ή να επιστρέψη τα χρήματα ή την περιουσίαν ή
οιονδήποτε μέρος αυτών ομού μετά τόκων υπό τοιούτον επιτόκιον,
οίον το Δικαστή ριον θεωρεί δίκαιον, ή να συνεισφέρη τοσούτον
ποσόν εις το ενεργητικόν της τοιαύτης εταιρείας υπό μορφήν
αποζημιώσεων εν σχέσει προς την εσφαλμένην διάθεσιν, κατακρά
τησιν, έλλειψιν εντιμότητος ή κατάχρησιν εμπιστοσύνης ως το
Δικαστή ριον ήθελε θεωρήσει ορθόν και δίκαιον.
(2) Το παρόν άρθρον τυγχάνει εφαρμογής ανεξαρτήτως του ότι ο
υπαίτιος δυνατόν να υπόκειται διά την τοιαύτην πράξιν εις ποινικήν
δίωξιν.

Κατάσχεσις
περιουσίας.

ΜΕΡΟΣ XI
ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
51. Οσάκις ο Έφορος πεισθή ότι οιονδήποτε πρόσωπον με
σκοπόν να ματαίωση ή καθυστέρηση την εκτέλεσιν οιουδήποτε
διατάγματος το οποίον δυνατόν να εξεδόθη εναντίον αυτού δυνάμει
του άρθρου 45 ή 50, ή οιασδήποτε αποφάσεως η οποία δυνατόν να
εξεδόθη εν σχέσει προς διαφοράν παραπεμφθείσαν εις τον Έφορον
ή εις οιουσδήποτε διαιτητάς δυνάμει οιωνδήποτε προς τούτο εν ισχύι
θεσμών,'πρόκειται να διάθεση ολόκληρον ή μέρος της περιουσίας
\φου^ ο 'Εφορος δύναται, εκτός εάν δόθή επαρκής ασφάλεια προς
^ ^ f e o , να ύπόβάλη αίτησιν ειςτο Δικαστή ριον διά την υπό όρους
^ ^ ^ σ Τ ^ ^  τ η ς  ι τ ΐ ^ Λ ύ τ η ς περιουσίας.
, ■*""^ "£..';.;

3-

Διαιτησία
προς επίλυσ ιν
διαφορών.

ΜΕΡΟΣ XII
£'
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
 52.—(1) ίΦσάκις εγείρεται οιαδήποτε διαφορά αφορώσα
τας
εργασίας εγγεγραμμένης εταιρείας—
.: (α) μεταξύ ,,μελών, πρώην μελών, και προσώπων αξιούντων
■*'"?ν
■: ΐμ^σώ μελιών* ή .
(β) μεταξύ μέλους, πρώην μέλους ή προσώπου αξιούντος μέσω
μέλους, πρώην μέλους ή αποβιώσαντος μέλους 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 ετέρας εγγεγραμ
μένης εταιρείας,
η τοιαύτη διαφορά θα παραπέμπηται υφ' οιουδήποτε εξ αυτών εις
τον Έφορον προς συνδιαλλαγήν.
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Αξίωσις εγγεγραμμένης εταιρείας δι' οιανδήποτε
οφειλή ν ή
απαίτησιν οφειλομένην εις αυτ/jv υπό μέλους, πρώην μέλους ή του
αντιπροσώπου κληρονόμου ή νομίμου αντιπροσώπου αποβιώσαντος
μέλους, είτε η τοιαύτη οφειλή ή απαίτησις εγένετο αποδεκτή ή μη,
λογίζεται ως διαφορά αφορώσα τας
εργασίας
εγγεγραμμένης
εταιρείας εντός της εννοίας του παρόντος άρθρου.
(2) Ο Έφορος δύναται, επί τη λήψει της δυνάμει του εδαφίου (1)
παραπομπής:
(α) να επιχείρηση συνδιαλλαγήν της διαφοράς* ή
(β) να παραπέμπη την διαφοράν προς επίλυσιν εις διαιτησίαν
ήτις διεξάγεται συμφώνως προς τας διατάξεις της εκά
στοτε ισχυούσης νομοθεσίας περί διαιτησίας.
(3) Εις περίπτωσιν παραπομπής υπό του Εφόρου της διαφοράς εις
διαιτητή ν ή διαιτητάς προς επίλυσιν, ο Έφορος κέκτηται εξουσίαν
καθορισμού της αμοιβής του τοιούτου διαιτητού ή διαιτητών.
(4) Οιοσδήποτε θεωρεί τον εαυτόν του ηδικημένον από την
απόφασιν οιουδήποτε διαιτητού ή διαιτητών δύναται να υποβάλη
έφεσιν εις το Δικαστήριον εντός είκοσι και μιας ημερών από της
ημερομηνίας της προς αυτόν γνωστοποιήσεως της αποφάσεως.
ΜΕΡΟΣ XIII
ΘΕΣΜΟΙ
53.—(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Θεσμούς
διά την καλυτέραν εφαρμογή ν των διατάξεων του παρόντος Νόμου
και διά τον καθορισμόν παντός θέματος το οποίον χρήζει ή είναι
δεκτικόν καθορισμού.
(2) Ειδικώτερον και άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδα
φίου (1), οι τοιούτοι θεσμοί δύνανται—
(α) να καθορίζωσι τους όρους οι οποίοι δέον να τηρώνται διά
την εγγραφή ν εταιρείας και την διαδ.ικασίαν η οποία θα
ακολουθήται κατά την υποβολήν αιτήσεως διά την εγγρα
φήν εταιρείας,
(β) να καθορίζωσι τους όρους οι οποίοι θα τηρώνται υπό των
προσώπων τα οποία υποβάλλουν αίτησιν όπως γίνουν
δεκτά ως μέλη ή τα οποία εγένοντο δεκτά ως μέλη
εταιρείας και να προνοώσι περί της εκλογής και αποδοχής
μελών και περί των πληρωμών αι οποίαι θα διενεργώνται
και περί των συμφερόντων τα οποία θα αποκτώνται προ
της ασκήσεως των δικαιωμάτων μέλους,
(γ) να προνοώσι περί της αποχωρήσεως και αποβολής μελών
και περί των πληρωμών αι οποίαι θα διενεργώνται εις τα
αποχωρήσαντα ή αποβληθέντα μέλη και περί της ευθύνης
και των υποχρεώσεων των πρώην μελών,
(δ) να καθορίζωσι τον ελάχιστον αριθμόν μελών τα οποία
δέον να έχη εταιρεία,
(ε) να προνοώσι περί του τρόπου υπολογισμού της αξίας του
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συμφέροντος αποβιώσαντος μέλους και περί του διορι
σμού προσώπου εις το οποίον θα πληρώνηται ή μετα
βιβάζηται το ως είρηται συμφέρον,
τηρούμενης της επιφυλάξεως του άρθρου 7, να καθορίζωσι
τον μέγιστον αριθμόν μετοχών ή το ανώτατον ποσοστόν
του κεφαλαίου εγγεγραμμένης εταιρείας το οποίον δύναται
να κατέχη μέλος,
να καθορίζωσι τους όρους υπό τους οποίους θα διανέ
μωνται εις τα μέλη τα κέρδη εγγεγραμμένης εταιρείας
εχούσης απεριόριστον ευθύνην και το ανώτατον όριον του
μερίσματος το οποίον δύναται να καταβληθή υπό εγγε
γραμμένων εταιρειών,
να ρυθμίζωσι τον τρόπον κατά τον οποίον δύναται να
εξευρεθούν χρηματικά κεφάλαια διά μετοχών ή άλλως
πως,
να προνοώσι περί των γενικών συνελεύσεων των μελών
και περί της κατά τας τοιαύτας συνελεύσεις ακολουθητέας
διαδικασίας και περί των εξουσιών αι οποίαι θα ενα
σκώνται υπό των τοιούτων συνελεύσεων,
να προνοώσι περί του διορισμού, της προσωρινής παύ
σεως και της παύσεως των μελών της επιτροπείας και των
μελών του συμβουλίου και των ετέρων αξιωματούχων, περί
της κατά τας συνεδρίας της επιτροπείας και του συμ
βουλίου ακολουθητέας διαδικασίας και περί των εξουσιών
αι οποίαι θα ενασκώνται και περί των καθηκόντων τα
οποία θα εκτελώνται υπό της επιτροπείας και του συμ
βουλίου και των ετέρων αξιωματούχων,
να καθορίζωσι τα θέματα αναφορικώς προς τα οποία
εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται ή οφείλει να εκδίδη ειδι
κούς κανονισμούς και την ακόλουθητέαν διαδικασίαν διά
την έκδοσιν, τροποποίησιν, αντικατάστασιν και ακύρωσιν
των ειδικών αυτών κανονισμών ως και τους όρους οι
οποίοι δέον να τηρώνται προ της τοιαύτης εκδόσεως,
τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως ή ακυρώσεως,
να καθορίζωσι τους λογαριασμούς και τα βιβλία τα οποία
θα τηρή εγγεγραμμένη εταιρεία και να προνοώσι περί της
περιοδικής δημοσιεύσεως ισολογισμού δεικνύοντος το
ενεργητικόν και παθητικόν εγγεγραμμένης εταιρείας,
να προνοώσι περί της εξελέγξεως των λογαριασμών εγγε
γραμμένης εταιρείας και περί των τυχόν δικαιωμάτων τα
οποία θα πληρώνωνται διά την τοιαύτη ν εξέλεγξιν,
να καθορίζωσι τας εκθέσεις αι οποίαι θα υποβάλλωνται
υπό εγγεγραμμένων εταιρειών προς τον Έφορον, τα πρό
σωπα υπό των οποίων θα υποβάλλωνται αι τοιαύται εκθέ
σεις καθώς και τον τύπον κατά τον οποίον αύται θα
υποβάλλωνται,
να προνοώσι περί των προσώπων υπό των οποίων θα
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βεβαιούνται αντίγραφα των εν τοις βιβλίοις των εγγε
γραμμένων εταιρειών γενομένων καταχωρήσεων και περί
του τρόπου της βεβαιώσεως τούτων,
(ιστ) να προνοώσι περί της δημιουργίας και της διατηρήσεως
μητρώου μελών και, οσάκις η ευθύνη των μελών είναι
περιωρισμένη διό μετοχών, περί μητρώου μετοχών,
(ιζ) να προνοώσι περί της δημιουργίας και της διατηρήσεως
αποθεματικών κεφαλαίων και περί των σκοπών διά τους
οποίους τα τοιαύτα κεφάλαια δύνανται να διατίθενται, και
περί της επενδύσεως οιωνδήποτε χρηματικών κεφαλαίων
τα οποία ευρίσκονται υπό τον έλεγχον οιασδήποτε εγγε
γραμμένης εταιρείας,
(ιη) να καθορίζωσι τον τρόπον του διορισμού διαιτητού ή
διαιτητών και την ακολουθητέαν ενώπιον του Εφόρου ή
του τοιούτου διαιτητού ή διαιτητών διαδικασίαν και τον
τρόπον καθορισμού και εισπράξεως των εξόδων αναφο
ρικώς προς την επίλυσιν της διαφοράς,
(ιθ) να καθορίζωσι την υπό του δυνάμει του άρθρου 44
διοριζομένου εκκαθαριστού ακολουθητέαν διαδικασίαν,
(κ) να καθορίζωσι τους όρους οι οποίοι θα τηρώνται υπό των
αιτουμένων την παροχήν δανείων μελών, το χρονικόν
διάστημα διά το οποίον τοιαύτα δάνεια δύνανται να
χορηγώνται και το ποσόν το οποίον δύναται να δανείζηται
εις έκαστο ν μέλος,
(κα) να προνοώσι περί της διαγραφής των μη εισπραξίμων
χρεών,
(κβ) να προνοώσι περί της ακολουθητέας διαδικασίας οσάκις
εγγεγραμμένη εταιρεία ενεργή ως ο αντιπρόσωπος τρα
πέζης,
(κγ) να καθορίζωσι τον τύπον οιασδήποτε αιτήσεως, επιβαρύν
σεως, μητρώου ή εκχωρήσεως διά τους σκοπούς του
παρόντος Νόμου και τα δικαιώματα τα οποία θα κατα
βάλλονται εν σχέσει προς αυτά,
(κδ) να προνοώσι διά την καθίδρυσιν Συμβουλευτικών Συμβου
λίων και Συντονιστικής Επιτροπής και περί των αρμοδιο
τήτων και της λειτουργίας αυτών,
(κε) να προνοώσι περί της υποχρεωτικής μεταβιβάσεως μετο
χών από μίαν εγγεγραμμένη ν εταιρείαν εις άλλη ν,
(κστ) να προνοώσι περί του διαχωρισμού του αποθεματικού
κεφαλαίου εγγεγραμμένης εταιρείας μεταξύ δύο ή περισσο
τέρων τοιούτων εταιρειών,
(κζ) να προνοώσι περτ του τρόπου υποβολής και εξετάσεως
ιεραρχικής προσφυγής δυνάμει οιασδήποτε των διατάξεων
του παρόντος Νόμου.
(3) Θεσμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατί
θενται εις την Βουλή ν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα
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ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων
δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους ούτω
κατατεθέντος Θεσμούς, εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά
την πάροδον της ως άνω προθεσμίας, δημοσιεύονται εν τη επισήμω
εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης
δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων, εν όλω ή εν
μέρει, υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν
τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, ως ήθελον ούτω τροποποιη
θή απ' αυτής, και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Είσπροξις
ποσών οφει
λομένων
εις την
Κυβέρνησιν.

Απαγόρευσις
της χρήσεως
της λέξεως
«συν
εργατική».

Ιεραρχική
προσφυγή.

ΜΕΡΟΣ XIV
ΧΡΕΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
54.—(1) 'Απαντα τα ποσά τα οφειλόμενα ως χρέη εις την
Κυβέρνησιν υπό εγγεγραμμένης εταιρείας ή υπό αξιωματούχου ή
μέλους ή πρώην μέλους εγγεγραμμένης εταιρείας περιλαμβανομένων
οιωνδήποτε εξόδων επιδικασθέντων εις την Κυβέρνησιν δυνάμει του
άρθρου 42, δύνανται να εισπραχθώσι κατά τον αυτόν τρόπον ως
εισπράττονται αι καθυστερούμεναι πρόσοδοι.
(2) Ποσά οφειλόμενα εις την Κυβέρνησιν υπό εγγεγραμμένης
εταιρείας και εισπρακτέα δυνάμει του εδαφίου (1) δύνανται να
εισπραχθώσι, πρώτον, εκ της περιουσίας της τοιαύτης εταιρείας,
δεύτερον, εν περιπτώσει εγγεγραμμένης εταιρείας της οποίας η
ευθύνη των μελών είναι περιωρισμένη εκ των μελών, ή , εάν απε
βίωσαν, εκ της κληρονομιάς των, μέχρι του ορίου της ευθύνης των,
και τρίτον, εν περιπτώσει άλλων εγγεγραμμένων εταιρειών, εκ των
μελών ή εάν απεβίωσαν, εκ της κληρονομιάς των.
ΜΕΡΟΣ XV
ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
55.—(1) Ουδέν πρόσωπον, πλην εγγεγραμμένης εταιρείας, θα
εμπορεύηται ή διεξάγη εργασίας υφ' οιανδήποτε επωνυμίαν ή τίτλον
μέρος του οποίου αποτελεί η λέξις «συνεργατική», άνευ της εγκρί
σεως του Υπουργικού Συμβουλίου:
Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων
εφαρμόζεται εις την χρησιμοποίησιν υπό οιουδήποτε προσώπου, ή
των διαδόχων αυτού εν τω συμφέροντι οιασδήποτε επωνυμίας ή
τίτλου υπό την οποίαν εμπορεύετο ή διεξήγαγε τας εργασίας του πρό
της 12ης Μα*ί·ου του 1923.
(2) Πας όστις παραβαίνει τας διατάξεις του παρόντος άρθρου
είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν
ποινή ν μη υπερβαίνουσαν τας διακοσίας πεντήκοντα λίρας και εις
περαιτέρω χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας είκοσι πέντε
λίρας δι' εκάστην ημέραν καθ' ην εξακολουθεί η παράβασις μετά
την καταδίκην.
56.—(1) Πας όστις δεν ικανοποιείται εξ οιασδήποτε αποφάσεως
του Εφόρου εκδοθείσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,
δύναται εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από της εις αυτόν
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κοινοποιήσεως της αποφάσεως δι' εγγράφου αιτήσεως εις τον
Υπουργόν εν ή εκτίθενται οι προς υποστήριξιν ταύτης λόγοι, να
προσβάλη την τοιαύτην απόφασιν.
(2) Ο Υπουργός εξετάζει την εις αυτόν γενομένην προσφυγήν
άνευ υπαιτίου βραδύτητος, αποφασίζει επί ταύτης και κοινοποιεί
αμελλητί την απόφασιν αυτού εις τον προσφεύγοντα.
(3) Ο Υπουργός, πριν ή εκδώση την απόφασιν αυτού, δύναται κατά
την κρίσιν του να ακούση ή δώση την ευκαιρίαν εις τον προσφεύ
γοντα όπως υποστήριξη τους λόγους εφ' ων στηρίζεται η προσφυγή.
(4) Ο Υπουργός δύναται να ανάθεση εις λειτουργόν ή επιτροπήν
λειτουργών του Υπουργείου του όπως εξέταση (ορισμένα θέματα
αναφυόμενα εν τη προσφυγή και υποβάλη εις αυτόν το πόρισμα της
τοιαύτης εξετάσεως προ της υπό του Υπουργού εκδόσεως της
αποφάσεως αυτού επί της προσφυγής.
(5) Ο μη ικανοποιηθείς εκ της αποφάσεως του Υπουργού δύναται
να προσφυγή εις το Δικαστή ριον, αλλά μέχρι της υπό του Υπουργού
εκδόσεως της αποφάσεως αυτού, εν περιπτώσει προσφυγής εις αυτόν,
ή, εν περιπτώσει μη προσφυγής εις αυτόν, μέχρι της παρελεύσεως
της εις το εδάφιον (1) προβλεπομένης προθεσμίας διά την κατα
χώρισιν προσφυγής, η απόφασις του Εφόρου δεν
καθίσταται
εκτελεστή.
(6) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων επηρεάζει
κ α θ ' οιονδήποτε τ ρ ό π ο ν οιανδήποτε ενώπιον του
δικαστηρίου
εκκρεμούσαν κατά τ η ν έναρξιν της ι σ χ ύ ο ς του π α ρ ό ν τ ο ς Νόμου
υπόθεσιν.
57.

Οσάκις εγγεγραμμένη εταιρεία—
, χ

(α)

Λ

,

c. ,

c ,

Αδικήματα
ς.

«■

παραλειπη να δωση οιανδήποτε ειδοποιησιν ή να απο
στείλη οιανδήποτε έκθεσιν ή έγγραφον ή να τελέση ή να
επιτρέψη την τέλεσιν οιασδήποτε πράξεως ήτις απαιτείται
υπό του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδι
δομένων Θεσμών,
(β) σκοπίμως αρνήται ή παραλείπη να τελέση οιανδήποτε
πράξιν ή να παράσχη οιασδήποτε πληροφορίας απαιτού
μενος υπό του Εφόρου ή άλλου εξουσιοδοτημένου προ
σώπου διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των
ειρημένων Θεσμών,
(γ) πράττη τι το οποίον απαγορεύεται υπό του παρόντος
Νόμου ή υπό των Θεσμών,
(δ) σκοπίμως παρέχη ψευδείς ή ελλείπεις
εκθέσεις
ή
πληροφορίας,
η εταιρεία και πας αξιωματούχος ο οποίος οφείλει δυνάμει των
Θεσμών να τελέση την πράξιν,· η παράλειψις τελέσεως της οποίας
αποτελεί ποινικόν αδίκημα, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και
υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακόσιας
λίρας και εάν το αδίκημα συνεχισθή, είναι ένοχος
περαιτέρω
ποινικού αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη

και

ποιναί.
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Μη εφαρμογή
των διατάξεων
του περί
Εταιρειών
Νόμου και του
περί Συντεχ
νιών Νόμου.
Κεφ. 113
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
71 του 1965
22 του 1970.
Επιφύλαξις.

Καταργήσεις.
Κεφ. 114
28 του 1959.
Έναρξις
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.
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υπερβαίνουσαν τας είκοσι πέντε λίρας δΓ εκάστην ημέμαν καθ' ην
συνεχίζεται το αδίκη μα.
58. Αι διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου και υ υ
περί
Συντεχνιών Νόμου δεν εφαρμόζονται εις εταιρείας
αι
οποίαι
ενεγράφησαν ή λογίζεται ότι ενεγράφησαν δυνάμει τον παρόντος
Νόμου.

59.—(1) Πάσα εταιρεία εγγεγραμμένη ή λογιζόμενη ως εγγεγραμ
μένη δυνάμει των διατάξεων των διά του παρόντος Νόμου καταργου
μένων Νόμων, και η οποία είναι εγγεγραμμένη κατά την ημερο
μηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, λογίζεται ως
εγγραφείσα δυνάμει του παρόντος Νόμου και οι ειδικοί κανονισμοί
της τοιαύτης εταιρείας, εφ' όσον δεν αντίκεινται προς τας διατάξεις
του παρόντος Νόμου, εξακολουθούν να ισχύωσι μέχρις ότου τροπο
ποιηθώσι, αντικατασταθώσι ή ακυρωθώσι υπό ειδικών κανονισμών
γενομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου.
(2) Άπαντες οι Θεσμοί οίτινες εξεδόθησαν δυνάμει των υπό του
παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων και οι οπυίοι ισχύουν κατά
την ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου λογί
ζονται, εφ' όσον δεν αντίκεινται προς τας διατάξεις του παρόντος
Νόμου, ως εκδοθέντες δυνάμει του παρόντος Νόμου και εξακολου
θούν να ισχύωσι μέχρις ότου τροποποιηθώσι, αντικατασταθώσι ή
ακυρωθώσι υπό Θεσμών εκδιδομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου.
(3) Άπαντες οι δυνάμει των διά του παρόντος Νόμου καταργου
μένων Νόμων γενόμενοι διορισμοί, τα εκδοθέντα διατάγματα, αι
εκδοθείσαι γνωστοποιήσεις και ειδοποιήσεις και αι εγερθείσαι
αγωγαί και έτεραι διαδικασίαι ως και άπαντες οι διορισμοί, δια
τάγματα, γνωστοποιήσεις, ειδοποιήσεις, αγωγαί και διαδικασίαι
αίτινες λογίζονται ως γενόμενοι, εκδοθείσαι ή εγερθείσαι δυνάμει
των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων, λογίζονται, εφ'
όσον τούτο είναι δυνατόν, ως γενόμενοι, εκδοθείσαι και εγερθείσαι
δυνάμει του παρόντος Νόμου.
(4) Οσάκις εις οιονδήποτε Νόμον γίνεται αναφορά εις συνεργατι
κήν εταιρείαν ή συνεργατικήν πιστωτικήν εταιρείαν, εγγραφείσαν
δυνάμει οιουδήποτε προϊσχύσαντος Νόμου, η τοιαύτη αναφορά
λογίζεται ως γενομένη εις εταιρείαν εγγεγραμμένην ή λογιζομένην
ως εγγεγραμμένην δυνάμει του παρόντος Νόμου.
60. Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμοι καταργούνται από
της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου.
61. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν
ορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιή
σεως δημοσιευομένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.

