Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3458, 22/12/2000
Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 171(Ι) του 2000
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.
22 του 1985
68 του 1987
190 του 1989
8 του 1992
22(Ι) του 1992
140(Ι) του 1999
140(Ι) του 2000.
Τροποποίηση του
άρθρου 5 του
βασικού νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός)
(Αρ. 2) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών
Νόμους του 1985 μέχρι 2000 (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 (Αρ. 2) του 2000.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο
τέλος του, μετά την τελεία, της ακόλουθης νέας πρότασης:
«Πέντε από τα δέκα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από κατάλογο δέκα προσώπων τον
οποίο υποβάλλει η Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία.».

Τροποποίηση του
άρθρου 8 του
βασικού νόμου.

Τροποποίηση του
άρθρου 10 του
βασικού νόμου.

3. Το εδάφιο (4) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο
τέλος του της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι εγγεγραμμένες εταιρείες των οποίων ο αριθμός των μελών είναι μικρότερος
των πέντε δεν μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μετά την 1η Ιανουαρίου του 2002,
εκτός αν εναρμονίσουν τους ειδικούς κανονισμούς τους προς την πρόνοια του παρόντος
άρθρου.».
4. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού μεταξύ των λέξεων «ή τους θεσμούς» και
«εγγράφει» (τέταρτη γραμμή) της φράσης «και τις συνεργατικές αρχές και
νοουμένου ότι στην κοινότητα στην οποία λειτουργεί η εταιρεία δεν υφίσταται
και δε λειτουργεί άλλη εταιρεία η οποία έχει τους ίδιους σκοπούς,»· και
(β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου,
αφού το υφιστάμενο εδάφιο (2) αναριθμηθεί σε εδάφιο (3):
«(2) Από την έκδοση από τον Έφορο του πιστοποιητικού, όπως προβλέπεται στο εδάφιο
(1) πιο πάνω, η εταιρεία δικαιούται να διεξάγει εργασίες στην εγγεγραμμένη της διεύθυνση:
Νοείται ότι εγγεγραμμένη εταιρεία δικαιούται, με την έγκριση του Εφόρου, να διεξάγει
εργασίες σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση, εκτός της εγγεγραμμένης, μέσα στα όρια της
περιοχής διεξαγωγής των εργασιών της.».

Τροποποίηση του
άρθρου 12 του
βασικού νόμου.

5. Το εδάφιο (3) του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε
αυτό μεταξύ των λέξεων «ή τους θεσμούς» και «εγγράφει» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) της
φράσης «και τις συνεργατικές αρχές, λαμβανομένης υπόψη της εύρυθμης λειτουργίας και
της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, σε συνάρτηση με τα γενικότερα συμφέροντα του
συνεργατισμού,».
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6. Το εδάφιο (3) του άρθρου 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε
αυτό μεταξύ των λέξεων «εκ των μελών της» και «ως αντιπρόσωπόν της» (δεύτερη και τρίτη
γραμμή) των λέξεων «ή των αξιωματούχων της».
7. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (10) αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου:
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Τροποποίηση του
άρθρου 15 του
βασικού νόμου.

Τροποποίηση του
άρθρου 19 του
βασικού νόμου.

«(η) Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών
Εταιρειών κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίνεται από
αυτή.».
(β) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) (δεύτερη και τρίτη γραμμή) του εδαφίου
(11) αυτού της φράσης «μέχρι του τέλους Μαρτίου του αμέσως επόμενου του εις ό
αφορά ο διεξαγόμενος έλεγχος έτους.» με τη φράση «μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη
του οικονομικού έτους αυτής.».
(γ) Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (ε) του εδαφίου (11) αυτού, αφού
αντικατασταθεί η τελεία με διπλή τελεία, της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι εταιρεία στην οποία επιβλήθηκαν ελεγκτικά δικαιώματα, εφόσον καταβάλει
τα δικαιώματα αυτά, μπορεί μέσα σε προθεσμία είκοσι μιας ημερών από την ημερομηνία της
κοινοποίησης σε αυτή της επιβολής τους, να υποβάλει ένσταση στον Υπουργό, ο οποίος
αποφασίζει οριστικά για τη διαφορά.».
8. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με
την αντικατάστασή της με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(β) Εγγεγραμμένη εταιρεία μπορεί, όταν χορηγεί δάνεια ή όταν συνάπτει με μέλος της
συμφωνία για τη χορήγηση σε αυτό δανείου ή όταν μέλος οφείλει προς την
εταιρεία αυτή, να απαιτήσει από το μέλος αυτό να συστήσει επιβάρυνση προς
όφελος της εταιρείας επί όλων των στοιχείων της κινητής του περιουσίας κατά τον
τύπο που δυνατό να καθορίζεται από τους θεσμούς, ανεξάρτητα από το αν κατά
την ημερομηνία σύστασης της επιβάρυνσης η βεβαρημένη περιουσία υφίσταται ή
μη ή αποκτήθηκε ή όχι από το πρόσωπο το οποίο παρέχει την επιβάρυνση.».

Τροποποίηση του
άρθρου 23 του
βασικού νόμου.

9. Το εδάφιο (1) του άρθρου 23Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη
κόμματος αμέσως μετά τη λέξη «δάνειον» (πρώτη γραμμή) και με την αντικατάσταση των
λέξεων «παραχωρούμενον» (πρώτη γραμμή), «εφ' όλης της περιουσίας» (τέταρτη γραμμή),
«ή βεβαρημένη περιουσία» (έβδομη γραμμή) με τις λέξεις «πιστωτικές διευκολύνσεις και
εγγυήσεις παραχωρούμενες», «εφ' όλου του ενεργητικού» και «το βεβαρημένο ενεργητικό»
αντίστοιχα.

Τροποποίηση του
άρθρου 23Α του
βασικού νόμου.

10. Το εδάφιο (2) του άρθρου 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε
αυτό ανάμεσα στις λέξεις «υπό της Επιτροπείας» και «προς» (έκτη γραμμή) των λέξεων «της
εταιρείας».

Τροποποίηση του
άρθρου 24 του
βασικού νόμου.

11. Το εδάφιο (1) του άρθρου 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε
αυτό ανάμεσα στις λέξεις «να δανείζηται χρήματα» και «από εταιρείαν» (πρώτη και δεύτερη
γραμμή) της φράσης «και να τυγχάνει οποιωνδήποτε πιστωτικών διευκολύνσεων», καθώς και
με την αντικατάσταση στο ίδιο εδάφιο των λέξεων «του άρθρου 23(1)» (έκτη γραμμή) με τις
λέξεις «των άρθρων 23(1) και 23Α(1)».

Τροποποίηση του
άρθρου 26 του
βασικού νόμου.
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Τροποποίηση του
άρθρου 32 του
βασικού νόμου.

Τροποποίηση του
άρθρου 38 του
βασικού νόμου.

12. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) μεταξύ των λέξεων «τοιαύτας καταθέσεις» και
«είναι νομικώς έγκυρος» (έκτη γραμμή) των λέξεων «και τους τόκους».
(β) Με την προσθήκη στην αρχή του εδαφίου (2) της φράσης «Τηρουμένων των
προνοιών του εδαφίου (1),».
13. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αναρίθμηση της υπάρχουσας
διάταξης σε εδάφιο (1) και με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(2) Ο Υπουργός εκδίδει προς τον Έφορο τις οδηγίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την
εφαρμογή της εκάστοτε νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από
τις νομισματικές αρχές.
Για σκοπούς διατήρησης της οικονομικής ευρωστίας των εταιρειών, ο Υπουργός, έπειτα
από διαβουλεύσεις με τις νομισματικές αρχές, καθορίζει με οδηγίες του προς τον Έφορο τον
τύπο και το ύψος των ρευστών διαθεσίμων τα οποία οι εταιρείες θα πρέπει να διατηρούν, σε
σχέση με καθορισμένα στοιχεία του παθητικού, καθώς και οποιαδήποτε άλλα μέτρα κρίνει
ότι πρέπει να εφαρμόζονται για το σκοπό αυτό.».

Τροποποίηση του
άρθρου 40 του
βασικού νόμου.

Τροποποίηση του
άρθρου 43 του
βασικού νόμου.

14. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της
παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(α) Να καταθέτει τα κεφάλαιά της στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ή, με την έγκριση
του Εφόρου, να καταθέτει ή να επενδύει τα κεφάλαιά της σε κυβερνητικά χρεώγραφα
ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα ή με οποιοδήποτε άλλο καθορισμένο από τους
θεσμούς τρόπο ή να χρησιμοποιεί τα κεφάλαιά της για την αγορά, ανακαίνιση και
επέκταση ακίνητης περιουσίας, όπως και για την απόκτηση κινητής ιδιοκτησίας
αναγκαίας για την εκτέλεση των σκοπών για τους οποίους έχει ιδρυθεί η εταιρεία·».

15. Το άρθρο 43 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(1) Αν, κατά τη γνώμη του Εφόρου, η Επιτροπεία ή οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπείας
εγγεγραμμένης εταιρείας παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή
των θεσμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή των οδηγιών που εκδίδονται από τον Έφορο, ο
Έφορος μπορεί είτε να λάβει τα υπό τις περιστάσεις ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση
των γενικότερων συμφερόντων της εταιρείας είτε να παύσει την Επιτροπεία ή το μέλος της
και να διορίσει κατάλληλο πρόσωπο ή πρόσωπα, τα οποία να διευθύνουν τις υποθέσεις της
εταιρείας για περίοδο που να μην υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Το Υπουργικό Συμβούλιο
μπορεί, με εισήγηση του Υπουργού, να παρατείνει από καιρό σε καιρό την πιο πάνω περίοδο,
νοουμένου ότι αυτή δεν παρατείνεται συνολικά πέρα από τρεις εξαμηνιαίες θητείες. Πριν από
τη λήξη της περιόδου, ο Έφορος οφείλει να διατάξει τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη
άλλης Επιτροπείας ή άλλων μελών σε αντικατάσταση των παυθέντων. Η Επιτροπεία ή τα
μέλη που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό κατέχουν το αξίωμά τους μέχρι τη λήξη της θητείας
της Επιτροπείας ή των μελών της που παύθηκαν:
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Νοείται ότι κατά την εκλογή που διεξάγεται μετά την παύση της Επιτροπείας
ή των μελών της για την ανάδειξη αντικαταστατών τους δεν έχουν δικαίωμα
υποβολής υποψηφιότητας τα μέλη της Επιτροπείας που έχουν παυθεί.».
(β) Με τη διαγραφή στο εδάφιο (2) της φράσης «να υποβάλη αίτησιν εις το Δικαστήριον
διά παύσιν της Επιτροπείας και το Δικαστήριον, αφού ακούση τα ενδιαφερόμενα
μέρη, κέκτηται εξουσίαν να εκδώση τοιούτο διάταγμα οίον θα έκρινεν υπό τας
περιστάσεις δίκαιον και εύλογον» (τέταρτη μέχρι έβδομη γραμμή) και την
αντικατάστασή της με τη φράση «είτε να λάβει τα υπό τις περιστάσεις ενδεικνυόμενα
μέτρα για τη διασφάλιση των γενικότερων συμφερόντων της εταιρείας είτε, αφού
διαβουλευθεί με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Συνεργατικής Αναπτύξεως και με τη
σύμφωνη γνώμη του Υπουργού, να παύσει την Επιτροπεία και να διορίσει κατάλληλο
πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία να διευθύνουν τις υποθέσεις της εταιρείας για περίοδο
που να μην υπερβαίνει τους τρεις μήνες.», καθώς και με την προσθήκη στο τέλος του
ίδιου εδαφίου, μετά την τελεία, των ακολούθων:

«Για την παράταση της διάρκειας της πιο πάνω θητείας της διορισθείσας
Επιτροπείας, όπως και για τη διαδικασία εκλογής νέας Επιτροπείας ή για την
αντικατάσταση των παυθέντων μελών, ισχύουν οι πρόνοιες του εδαφίου (1)
του παρόντος άρθρου.».
(γ) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού της φράσης «συγκαλή έκτακτον γενικήν
συνέλευσιν των μελών» (ένατη γραμμή) με τη φράση «διατάσσει τη διενέργεια
εκλογών», καθώς και με την αντικατάσταση της φράσης «της εκλογής νέας
Επιτροπείας υπό της επομένης γενικής συνελεύσεως» (δέκατη τρίτη γραμμή) με τη
φράση «λήξεως της θητείας της Επιτροπείας που έχει παραιτηθεί.».
16. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτόν, αμέσως μετά το άρθρο
49Β, ως ΜΕΡΟΣ Χ, κάτω από τον τίτλο «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ,» των
ακόλουθων νέων άρθρων:
«Συγχώνευση
49Γ. Δύο ή περισσότερες εταιρείες δύνανται να συγχωνευθούν σε μία
εταιρειών.
εταιρεία με απόφαση των 3/4 των παρόντων μελών που λαμβάνεται σε ειδικές
γενικές συνελεύσεις όπως προβλέπεται πιο κάτω:
(α) Σε περίπτωση εταιρείας η οποία αποτελείται από λιγότερα από εκατό
μέλη απαιτείται να παρίσταται τουλάχιστο το 80% των μελών.
(β) Σε περίπτωση εταιρείας η οποία αποτελείται από περισσότερα από
εκατό αλλά όχι περισσότερα από διακόσια μέλη απαιτείται να
παρίστανται τουλάχιστον ογδόντα μέλη.
(γ) Σε περίπτωση εταιρείας η οποία αποτελείται από περισσότερα από
διακόσια αλλά όχι περισσότερα από πεντακόσια μέλη απαιτείται να
παρίστανται τουλάχιστον εκατό πενήντα μέλη.
(δ) Σε περίπτωση εταιρείας η οποία αποτελείται από περισσότερα από
πεντακόσια αλλά όχι περισσότερα από χίλια μέλη απαιτείται να
παρίστανται τουλάχιστο διακόσια πενήντα μέλη.

Τροποποίηση του
βασικού νόμου με την
προσθήκη νέου μέρους.

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3458, 22/12/2000

171(I)/2000

(ε) Σε περίπτωση εταιρείας η οποία αποτελείται από περισσότερα από χίλια
αλλά όχι περισσότερα από δύο χιλιάδες μέλη απαιτείται να
παρίστανται τουλάχιστο τετρακόσια μέλη.
(στ) Σε περίπτωση εταιρείας η οποία αποτελείται από περισσότερα από δύο
χιλιάδες αλλά όχι περισσότερα από τέσσερις χιλιάδες μέλη απαιτείται
να παρίστανται τουλάχιστον επτακόσια πενήντα μέλη.
(ζ) Σε περίπτωση εταιρείας η οποία αποτελείται από περισσότερα από
τέσσερις χιλιάδες μέλη απαιτείται να παρίστανται τουλάχιστο χίλια
μέλη.
Μεταφορά
49Δ.—(1) Εγγεγραμμένη εταιρεία δεόντως εξουσιοδοτημένη με απόφαση
ενεργητικού και
των
παρόντων μελών της, που λαμβάνεται σε ειδική γενική συνέλευση όπως
παθητικού
εταιρείας σε
καθορίζεται στο άρθρο 49Γ, η οποία συγκαλείται από την Επιτροπεία ή το
άλλη εταιρεία.

συμβούλιο της, μπορεί με έγγραφη συμφωνία να μεταφέρει σε άλλη
εγγεγραμμένη εταιρεία κατάλληλα εξουσιοδοτημένη να αποδεχθεί τη μεταφορά
με απόφαση που λαμβάνεται όπως προβλέπεται πιο πάνω όλα ανεξαιρέτως τα
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της;
Νοείται ότι η μεταφέρουσα εταιρεία γνωστοποιεί στους καταθέτες και στους
πιστωτές της την απόφαση αυτή της ειδικής γενικής συνέλευσης των μελών της.
(2) Η έγγραφη συμφωνία για τη μεταφορά εγγράφεται από τον Έφορο και
δεν έχει καμιά ισχύ πριν από την εγγραφή αυτή.
(3) Μόλις εγγραφεί η συμφωνία για τη μεταφορά, ο Έφορος εκδίδει
διαταγή που ακυρώνει την εγγραφή της μεταφέρουσας εταιρείας, η οποία
διαλύεται από την ημέρα της έκδοσης της διαταγής αυτής.

Έγγραφη
συμφωνία
μεταφοράς.

49Ε. Για τους σκοπούς του άρθρου 49Δ του παρόντος Νόμου, μετά
παρέλευση δεκαπέντε ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης της ειδικής
γενικής συνέλευσης των μελών της μεταφέρουσας εταιρείας προς τους
καταθέτες και τους πιστωτές της, η έγγραφη συμφωνία μεταφοράς υπογράφεται
από το γραμματέα, τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπείας και των δύο
εταιρειών και κατατίθεται στον Έφορο μαζί με τις αποφάσεις που λαμβάνονται
από τις ειδικές γενικές συνελεύσεις μέσα σε δέκα μέρες από την υπογραφή της.

Ισχύς της
μεταφοράς.

49ΣΤ.—(1) Η εγγραφή της συμφωνίας μεταφοράς, όπως προβλέπεται στο
εδάφιο (2) του άρθρου 49Δ του παρόντος Νόμου, αποτελεί επαρκή απόδειξη της
μεταφοράς όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της
μεταφέρουσας εταιρείας στην αποδεχόμενη εταιρεία, καθώς και ότι η
αποδεχόμενη εταιρεία θα διαδεχθεί τη μεταφέρουσα εξ ολοκλήρου σε όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της και ότι όλες οι πράξεις, τα συμβόλαια και
τα άλλα έγγραφά της θα συνεχίσουν να ισχύουν.
(2) Τα μέλη της μεταφέρουσας εταιρείας καθίστανται μέλη της
αποδεχόμενης εταιρείας με την εγγραφή από τον Έφορο της έγγραφης
συμφωνίας, εκτός αν αυτά εκφράσουν γραπτώς αντίθετη άποψη.
(3) Η μεταφορά, σύμφωνα με το άρθρο 49Δ του παρόντος Νόμου, δεν
επηρεάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πιστωτή.
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(4) Μέσα σε περίοδο δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της
μεταφοράς, ο γραμματέας της αποδεχθείσας εταιρείας ενημερώνει με επιστολή κάθε πιστωτή
της μεταφέρουσας εταιρείας για τη μεταφορά και την ημερομηνία της μεταφοράς, όπως και για
το όνομα και τη διεύθυνση της αποδεχθείσας εταιρείας.».
17. Τα επόμενα Μέρη του Νόμου, δηλαδή τα Μέρη Χ, XI, XII, XIII, XIV, και XV,
αναριθμούνται σε XI, XII, XIII, XIV, XV και XVI αντίστοιχα.

Τροποποίηση του
βασικού νόμου με την
αναρίθμηση Μερών.

18. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό ανάμεσα στις
λέξεις «της διαφοράς», (πέμπτη γραμμή) και «Ο Έφορος», (πέμπτη γραμμή) της φράσης «το
πρόσωπο αυτό πρόκειται να διαθέσει όλη την περιουσία του ή μέρος της», καθώς και με την
προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης επιφύλαξης:

Τροποποίηση του
άρθρου 51 του
βασικού νόμου.

«Νοείται ότι ο Έφορος δύναται να ακυρώνει, κατά την κρίση του, μερικώς το διάταγμα πριν
αυτό εκπνεύσει.».
19. Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του του
ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(5) Αν οποιαδήποτε απόφαση του διαιτητή ή των διαιτητών, με βάση το εδάφιο (2), δεν
έχει εφεσιβληθεί στο δικαστήριο, σύμφωνα με το εδάφιο (4), ή αν η έφεση κατ' αυτής
εγκαταλειφθεί ή αποσυρθεί, η διαιτητική απόφαση είναι τελική και εκτελείται κατά τον ίδιο
τρόπο ως αν να ήταν απόφαση πολιτικού δικαστηρίου.».

Τροποποίηση του
άρθρου 52 του
βασικού νόμου.

20. Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των τελευταίων
οκτώ γραμμών του με τα ακόλουθα:
«η εταιρεία και οποιοσδήποτε αξιωματούχος παραλείπει να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις
αναφερόμενες στις παραγράφους (α) και (β) πράξεις ή εκτελεί οποιαδήποτε από τις
αναφερόμενες στις παραγράφους (γ) και (δ) πράξεις είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και, σε
περίπτωση καταδίκης τους, υπόκεινται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες
λίρες, ενώ, αν το αδίκημα συνεχίζεται, είναι ένοχοι περαιτέρω ποινικού αδικήματος και
υπόκεινται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε μέρα κατά
την οποία συνεχίζεται η τέλεση του αδικήματος.».

Τροποποίηση του
άρθρου 57 του
βασικού νόμου.

21. Το άρθρο 59 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας (.) στο τέλος
του εδαφίου (3) αυτού και με την προσθήκη στο τέλος του ίδιου εδαφίου της ακόλουθης νέας
φράσης:

Τροποποίηση του
άρθρου 59 του
βασικού νόμου.

«και δύνανται να τροποποιηθούν, να αντικατασταθούν ή να ακυρωθούν από το όργανο που
τα εξέδωσε, ανάλογα με την περίπτωση.».
22. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας με εξαίρεση το άρθρο 3 αυτού που τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2002.

Έναρξη της ισχύος του
παρόντος Νόμου.

