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Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989, μετά την 
απόσυρση της Αναφοράς, με αρ. 3/89, δυνάμει του Άρθρου 140 του Συντάγματος, 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 8 του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΚΑΙ 1987 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών Εταιρειών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 μέχρι 1987 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμοι 
του 1985 μέχρι 1989. 

2. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 
παραγράφου (β) του εδαφίου (14) αυτού και την αντικατάσταση της με 
την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(β) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου νόμου, οι κατά 
την ημέραν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου ασκού
ντες 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. Εις περίπτωσιν καταργήσεως δι* 
οιονδήποτε λόγον της θέσεως των ούτω πως μεταφερομένων 
υπαλλήλων ούτοι θεωρούνται ότι εξακολουθούν να κατέχουν 
την θέσιν των μετά πάντων των προνομίων και ωφελημάτων 
αυτής μέχρις ότου αφυπηρετήσουν ή διορισθούν ή προαχθούν 
είτε εις δημιουργηθείσαν θέσιν είτε εις άλλην θέσιν. Οι κατά 
την ιδίαν ημέραν υπηρετούντες λοιποί υπάλληλοι του ως 
προείρηται Ταμείου μεταφέρονται εις την Υπηρεσίαν 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 αναγκαίοι.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
22 του 1985 
68 του 1987. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 


