
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ  
ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 
          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 
171(Ι) του 2000 

8(Ι) του 2001 
    123(Ι) του 2003 

     124(Ι) του 2003 
     144(Ι) του 2003. 
 

   1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών 

Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 

μέχρι (Αρ. 3) του 2003 (που στη συνέχεια 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 2004. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 53Α 
του βασικού 
νόμου. 

   2.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 53Α του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την ένθεση αμέσως μετά τη λέξη «επιταγών»  

(όγδοη και έννατη γραμμή),  του κόμματος  και   της  φράσης 

 «,συμπεριλαμβανομένων επιταγών που εκδόθηκαν 

οποτεδήποτε πριν ή κατά την ημερομηνία που αυτές 

κατέστησαν πληρωτέες,». 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 Το άρθρο 53Α του περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) Νόμου του 

2000 (Νόμου 140(Ι)/2000), μεταξύ άλλων, παρέχει στον Έφορο της Υπηρεσίας 

Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, την εξουσία έκδοσης Οδηγιών 

για τη δημιουργία, τήρηση και λειτουργία Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών σχετικά με 

εκδότες ακάλυπτων επιταγών, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 

προβλήματος των ακάλυπτων επιταγών. 

 

 Το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας, με την απόφασή του στην ποινική 

έφεση με αριθμό 7496, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου, 2003, μεταξύ Πέτρου 

Ερμογένους και Αστυνομίας, αποφάνθηκε ότι οι μεταχρονολογημένες επιταγές, δεν 

αποτελούν επιταγές με την έννοια που ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στο άρθρο 73 

του περί Συναλλαγματικών Νόμου (Κεφ. 262).  Κατ΄ ακολουθία, στο προαναφερθέν 

Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών δεν μπορούν να καταχωρούνται πληροφορίες σε 

σχέση με εκδότες μεταχρονολογημένων επιταγών. 

 

 Επειδή σκοπός της δημιουργίας του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών είναι η 

αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργείται από την έκδοση ακάλυπτων 

επιταγών, συμπεριλαμβανομένων και των μεταχρονολογημένων επιταγών, η 

παρούσα τροποποίηση του άρθρου 53Α του βασικού νόμου θεωρείται αναγκαία για 

κάλυψη του πιο πάνω νομοθετικού κενού. 

 

 

 

      Σόλων Νικήτας 

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. 

 

31 Οκτωβρίου, 2003. 
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