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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2055 της 7ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1985 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Καταθέσεων εις Εκτοπισθείσας Συνεργατικός Εταιρείας (Τρο

ποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επΐση-

μον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 54 του 1985 
ΝΟΜΟΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΩ'Ν ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ε Ι Σ 

ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ'Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ Ί978 ΚΑΙ 1979 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:ι 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Καταθέσεων εις 

Βκίτοττϋσθείσιας Συνερνατυκάς Εταιρείας (Τροποποιητικός) "Νόμος 
του 1985 ικαι θα αναγινώσκηται ομού μειτά του περί Καταθέσεων 
εις Εκτοπιοθείοας Συνερνατιικάς Εταιρείας Νόμου του 1978 και 
του περί Καταθέσεων εις ΕκτοΊΓΐισθείσας ΣυνεργαΤυκάς Ετοαρείιας 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 1979 (εν τοις εφεξής αναφερομένων 
ως «ο βασυκός νόμος») και ο βασιικός νόμος και ο παρών Νόμος 
θα σηχχφέρωνται σμού ως οι περί Καταθέσεων εις ΕκίτΏπιαθεϋσας 
Συνεργατίικάς Εταιρείας Νόμοι του 1978 έως 1985. 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιε&ται διά της εκ too 
τέλους του ορισμού του όρου «κατάθείσις» διαγραφής της τελείας 
και της προσθήκης εν τω τέλει του τοιούτου όρου των λέξεων «και 
περιλαμβάνει καταθέσεις γεναμένας προ της ημερομηνίας βχτο
πιαμού συνεργατικής εταιρείας και αναληφθ.ί)σας ή ανανεωθείοας, 
εν όλω ή εν μέρ&ι, προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος 
του περί Καταθέσεων εις Εκτοπισθείσας Συνερνατιΐκάς Εταιρείας 
(Τροποποιητικού) "Νόμου του 1985.».. 

3. Το άρθρον 6 του βασικού νόμου τροποποϋε&ται διά της εξ αυτού 
διαγραφής των λέξεων και αριθμού «ουμφώνως προς το άρθρον 5» 
(διευίκέρα γραμΐμή) και της ανΐϋκαταωταοΐεώς των διά Των λέξεων 
και αριθμών «ο\ΐμφωνως προς τα άρθρα 5 και 7», 
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4. Ο βασικός νόμος τρσπαποιείΐται διά της ενθέιαεως ευθύς μετά 
το άρθρον 6 οουτού των ακολούθων νέων άρθρων 7 και 8, του 
υφισταμένου άρθρου 7 αναριθμουμένου ως άρθρου 9: 

7.— (1) ΑνεςΊαρτήιτως πάσης ετέρας εν ιτω παρόντα Νόμω 
διαλαμβανομένης διίατάξεως, εις περίπτωσιν εκίτοιτισθεί
σης εταιρείας ήτις κατέβαλεν ή ανενέωσεν, εν όλω ή εν 
(μέρει, προ της ηιμεραμηνίΐας εινάιρξιεως της ιισχύος ταυ 
περί Καταθέσεων εις Εκιτσπισθείισας Συνεργιαίτυκάς Ειτκχι
ρ=ίας (Τροποποιητικού) Νόμου ταυ 1985 καταθέσεις γενο
μέυας παρ* αατή προ /της ηιμιεροΐμηνίας εικίταπϋσιμού 
ταύτης, αύιτη δύναται να ζηΐτή παρά τη Συνεργατίίκή 
Κεντρική Τραπέζη την χσρήγησιν δανείου μέχρι του ύψους 
των 'καταβληθεισών ή αιναν^ωθευσών κοίΡαθέσεων εν 
συνόλω, 

(2) Η Συνεργατίίκή Κεντρική Τράπεζα θα χορηγή οιον
δήιποτε τοιούτο δάνεισν, τη προηγουμένη εγκρίσει του 
Υπουργού Οιικονοίμιικών και υπό τους όρους τους ανα
φειρομέινους εν τω εδαφίω (2) του άρθρου 5 του παρόν
τος ΝΟμου4 
(3) Εν τη χορηγήσει οιουδήποτε δανείου συιμφώνως προς 
τας διατάξεις του παρόντος άρθρου δέον να λαμβάνωνται 
υπ* όψιν τα σιαθέσιίμα παρ* εικάοπη εκταπυσθείίση ε)*αι
ρεία κεφάλαια, περιλαμβανσμενων οιωνδήποτε πληρω
ιμών γεναμένων συιμψώνως προς τας διατάζεις του πα
ρόντος Νόμου, 

8.—(1); Αινίεξαριτήϊτως πάσης εΐτέρας εν τω παρόντι 
Νόίμιω διαλαμβανομένης διοπάξ|εως, παν εναπαμείναν την 
20ήν Ιουλίου 1985 υπόλοιπον οίτταπλη^ρωτέων καταθέσεων 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου θα είναι 
καταβληίτέον εις τον καΙιαθέΙτην δι' ίσων εξαμηνιαίων 
δόσεων εντός δύο ετών από της ειρπιμένης ημεροαηνίας 
της πρώτης εξαίμηνιιαίας δόσεως ούσης καταβληΐτέιας 
εντός τριών ιμηνών από της ιδίας ως ανωτέρω ηιμεροΐμη
νίας, εκάστης δε των επομένων δόσεων ούσης καταβλη
τέας εις ΐτο τέλος ©κάστης των αμέσως είποΐμένων εξα
ιμηνιών.ι 

(2) Δϋά τους σκοπούς εφαρμογής των δυατάςκων του 
παρόντος άρθρου θα εφαρμοζωνται, τηρουμένων των 
(αναλογιών, αι λοιίπαί διαταξιεις ιτσυ παρόντος Νόμου, 
άνευ όμως βλάβης ή είπηρΘα^μού των εν Τω άρθρω 7 του 
παρόντος Νόμου προνοουμένων ρυθμίσεων.». 
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