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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ
ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τίτλο –
(α)

“Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για την ανάληψη,
την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας
ιδρυμάτων

ηλεκτρονικού

χρήματος“

(EE

L

275

της

27/10/2000, σ. 39),
(β)

“Οδηγία 2000/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για τροποποίηση
της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την
άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων” (ΕΕ L 275
της 27/10/2000, σ. 37) και

(γ)

“Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001, για την εξυγίανση και την
εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων” (ΕΕ L 125 της
5/5/2001, σ. 015).

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

τίτλος.

Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 και θα

22 του 1985
68 του 1987

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών

διαβάζεται μαζί με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του

190 του 1989

1985 μέχρι 2004 (που στο εξής θα αναφέρονται ως “ο βασικός

8 του 1992

νομός”), και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται

22(Ι) του 1992
140(Ι) του 1999
140(Ι) του 2000
171(Ι) του 2000

μαζί ως οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμοι του 1985 μέχρι
(Αρ.2) του 2004.
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8(Ι) του 2001
123(Ι) του 2003
124(Ι) του 2003
144(I) του 2003
5(Ι) του 2004.
Τροποποίηση

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (9)

του άρθρου 4 του

του άρθρου 4 της ακόλουθης νέας παραγράφου (ε) αμέσως μετά

βασικού νόμου.

την παράγραφο (δ):
«(ε) να χορηγεί και αναστέλλει άδεια λειτουργίας ιδρύματος
ηλεκτρονικού χρήματος που έχει συσταθεί ως συνεργατική
εταιρεία, κατά τα προβλεπόμενα στον περί των Ιδρυμάτων

.... του 2004.

Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμο του 2004 και εν γένει να
εποπτεύει τα ιδρύματα αυτά, τηρουμένων των αναλογιών.»

Τροποποίηση

3.

του βασικού

αμέσως μετά το άρθρο 11, του ακόλουθου νέου άρθρου 11A :

νόμου με την

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτόν

προσθήκη νέου
άρθρου 11Α.

«Δραστηριότητες

11Α.Οι δραστηριότητες εγγεγραμμένων εταιρειών

εγγεγραμμένων

και συνεργατικών οργανισμών τρίτης χώρας που

εταιρειών που
εγγράφονται για

ασκούν

εργασίες

ιδρύματος

ηλεκτρονικού

άσκηση εργασιών

χρήματος, στην έκταση που δεν σχετίζονται με

ιδρύματος

θέματα

ηλεκτρονικού

εξασφάλιση άδειας λειτουργίας και εποπτεία

χρήματος.

αυτών από την Επιτροπή και από τον Έφορο

που

αφορούν

τη

ρύθμιση

ή

την

συνάδουν, τηρουμένων των αναλογιών, προς τα
προβλεπόμενα

στον

περί

των

Ιδρυμάτων
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Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμο του 2004:
Νοείται ότι, συνεργατικός οργανισμός που
κατέχει άδεια λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού
χρήματος σε κράτος μέλος δύναται να ασκεί τις
εργασίες

αυτές

υποκαταστήματος

στη
ή

Δημοκρατία
παροχής

μέσω

υπηρεσιών

διασυνοριακώς.».
Τροποποίηση

4.

του άρθρου 12

εδάφιο (4) του άρθρου 12 αυτού της φράσης «από περιωρισμένην

του βασικού
νόμου.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση στο

ευθύνην εις απεριόριστον τοιαύτην» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με
τη φράση «από απεριόριστη σε περιορισμένη ευθύνη».

Τροποποίηση

5.

του άρθρου 19

παράγραφο (γ) του εδαφίου (11) του άρθρου 19 της φράσης «μέσα

του βασικού
νόμου.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση στην

σε τρεις μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους αυτής» (δεύτερη
και τρίτη γραμμή) με τη φράση «μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη του
οικονομικού έτους αυτής προκειμένου περί εγγεγραμμένης εταιρείας
που ασκεί εργασίες συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος ή μέσα σε
τρεις μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους αυτής, προκειμένου
περί οποιασδήποτε άλλης εγγεγραμμένης εταιρείας.».

Τροποποίηση

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται-

του άρθρου 41
του βασικού
νόμου.

(α)

Mε την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) του άρθρου 41 της
λέξης «τέταρτο» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «δεύτερο»·
και

(β)

με την αντικατάσταση στην πρώτη επιφύλαξη του
εδαφίου (1) του άρθρου 41 αυτού της φράσης «άνευ
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γενικού ή ειδικού διατάγματος του Υπουργού» (πέμπτη
γραμμή) με τη φράση «άνευ γενικής ή ειδικής απόφασης
της Επιτροπής της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης
Συνεργατικών

Εταιρειών,

εγγεγραμμένης

εταιρείας

προκειμένου
που

ασκεί

περί
εργασίες

συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος ή άνευ γενικού ή
ειδικού διατάγματος του Υπουργού, προκειμένου περί
οποιασδήποτε άλλης εγγεγραμμένης εταιρείας.».
Τροποποίηση

7.

του βασικού

το άρθρο 41Ε αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 41ΕΑ:

νόμου με την

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά

προσθήκη νέου
άρθρου 41ΕΑ.
«Δραστηριότητες

41ΕΑ. Οι δραστηριότητες συνεργατικών πιστωτικών

συνεργατικών

ιδρυμάτων που εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήμα στην

πιστωτικών
ιδρυμάτων

έκταση που δεν σχετίζονται με θέματα που

ηλεκτρονικού

αφορούν τη ρύθμιση ή την εξασφάλιση άδειας

χρήματος.

λειτουργίας και εποπτεία τους από την Επιτροπή
και από τον Έφορο συνάδουν, τηρουμένων των
αναλογιών, προς τα προβλεπόμενα στον περί των
Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμο του
2004.».

Τροποποίηση

8.

του άρθρου 41Ζ

(1) του άρθρου 41Ζ των ακόλουθων νέων παραγράφων (ι) έως (ιβ)

του βασικού
νόμου.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο

αμέσως μετά την παράγραφο (θ):

«(ι)

τεχνικά ή διαδικαστικά θέματα που απορρέουν από πράξη
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορούν τα συνεργατικά
πιστωτικά ιδρύματα·

(ια)

μετά από διαβουλεύσεις με την Παγκύπρια Συνεργατική
Συνομοσπονδία Λτδ τους όρους σύστασης και λειτουργίας
ταμείου

αλληλεγγύης,

στήριξης

και

ανάπτυξης
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εγγεγραμμένων

εταιρειών

που

ασκούν

εργασίες

συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, που συστήνεται και
στο οποίο η συμμετοχή όλων των εγγεγραμμένων
εταιρειών που ασκούν εργασίες συνεργατικού πιστωτικού
ιδρύματος είναι υποχρεωτική·
(ιβ)

σε σχέση με τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα που
ασκούν εργασίες ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος ή
άλλες

εγγεγραμμένες

εταιρείες

ή

συνεργατικούς

οργανισμούς που αποτείνονται να λάβουν ή κατέχουν
άδεια

άσκησης

εργασιών

ιδρύματος

ηλεκτρονικού

χρήματος, τα θέματα που κατά τον περί των Ιδρυμάτων
Ηλεκτρονικού

Χρήματος

Νόμο

του

2004

χρήζουν

ρύθμισης.».
Τροποποίηση

9.

του άρθρου 41ΙΑ

(1) του άρθρου 41ΙΑ του κόμματος και της φράσης «, εξαιρουμένων

του βασικού
νόμου.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο

των ιδρυμάτων που συνδέονται με τον Κεντρικό Φορέα» αμέσως
μετά τη λέξη «ίδρυμα» (τρίτη γραμμή).

Τροποποίηση

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας στο

του άρθρου 41ΙΗ

τέλος του άρθρου 41ΙΗ και την εν συνεχεία προσθήκη της φράσης

του βασικού
νόμου.

«ή οποιοιδήποτε σχετικοί Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
που αφορούν τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα.».

Τροποποίηση

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο άρθρο

του άρθρου 41ΚΑ

41ΚΑ της φράσης «ή οποιωνδήποτε σχετικών Κανονισμών της

του βασικού
νόμου.

Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορούν τα συνεργατικά πιστωτικά
ιδρύματα» αμέσως μετά τη λέξη «αποφάσεων» (τέταρτη γραμμή).

Τροποποίηση

12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή στο εδάφιο (2)

του άρθρου 43

του άρθρου 43 του κόμματος και της φράσης «, αφού διαβουλευθεί

του βασικού
νόμου.

με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Συνεργατικής Ανάπτυξης και με τη
σύμφωνη γνώμη του Υπουργού» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή).
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Τροποποίηση

13.

του βασικού

αμέσως μετά το άρθρο 51 του ακόλουθου νέου Μέρους ΧΙΙΑ:

νόμου με την

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτόν

προσθήκη νέου
Μέρους ΧΙΙΑ.

«ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Μέτρα

51Α.-(1)

εξυγίανσης.

πιστωτικών ιδρυμάτων και με σκοπό τη διαφύλαξη ή
την

Προκειμένου

αποκατάσταση

της

΄Εφορος

περί

συνεργατικών

οικονομικής
έχει

την

τους

κατάστασης,

ο

εξουσία,

επιπρόσθετα

οποιασδήποτε άλλης αρμοδιότητας ή

εξουσίας που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, με
απόφαση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διατάξει την λήψη
μέτρων εξυγίανσης.
(2) Τα μέτρα εξυγίανσης είναι δυνατόν μεταξύ
άλλων(α)

Να αναστέλλουν για χρονικό διάστημα που
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες πληρωμές ή
αντιπαροχές του συνεργατικού πιστωτικού
ιδρύματος·

(β)

να μειώνουν απαιτήσεις των πιστωτών ή
των μετόχων του συνεργατικού πιστωτικού
ιδρύματος

προκειμένου

αυτό

να

υποβοηθήσει στην υλοποίηση των μέτρων
που λαμβάνονται ή εφαρμόζονται ανάλογα
με την περίπτωση, σε σχέση με σχέδια

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3852, 30/4/2004

170(I)/2004
7
διευθέτησης

ή

αναδιοργάνωσης

που

αφορούν συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα,
όπως

προβλέπεται

ειδικότερα

στον

παρόντα Νόμο.
(3) Ο ΄Εφορος, προκειμένου περί συνεργατικού
πιστωτικού

ιδρύματος

διασυνοριακώς

ή

που
με

έχει
την

αναπτύξει
εγκατάσταση

υποκαταστήματος σε άλλο κράτος μέλος εργασίες
συνεργατικού

πιστωτικού

ιδρύματος,

ενημερώνει

άμεσα τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους
μέλους υποδοχής για κάθε απόφασή του να λάβει
μέτρα εξυγίανσης καθώς και για τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα που δυνατόν αυτά να επιφέρουν.
(4)

Ο ΄Εφορος έχει αρμοδιότητα να εποπτεύει

την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης κατά τα
οριζόμενα στο εδάφιο (1).
(5) Η λήψη μέτρων εξυγίανσης συνεργατικού
πιστωτικού ιδρύματος δεν εμποδίζει την έναρξη της
διαδικασίας εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στο
Μέρος ΧΙ και είναι δυνατόν να παρατείνεται κατά την
διάρκεια της εκκαθάρισης για να καθίσταται δυνατή η
ομαλή διεξαγωγή των διαδικασιών εκκαθάρισης του.
(6) Η απόφαση για τη λήψη μέτρων εξυγίανσης,
δημοσιεύεται το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και εντός
ευλόγου χρονικού διαστήματος

στην Επίσημη

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης:
Νοείται ότι, προκειμένου περί συνεργατικού
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πιστωτικού

ιδρύματος

διασυνοριακώς

ή

που
με

έχει
την

αναπτύξει
εγκατάσταση

υποκαταστήματος σε άλλο κράτος μέλος εργασίες
συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος, η απόφαση
δημοσιεύεται

εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος

σε δύο εφημερίδες που κυκλοφορούν σε όλη την
επικράτεια κάθε κράτους μέλους, στο οποίο έχουν
αναπτυχθεί οι δραστηριότητες αυτές.
(7)

Τα

μέτρα

επιφέρουν

εξυγίανσης

πλήρη

εφαρμόζονται

αποτελέσματα

και

έναντι

οποιουδήποτε από την ημερομηνία της σχετικής
απόφασης του Εφόρου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο
(1), ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση των
δημοσιεύσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (6).
Έναρξη

51Β. (1) Η έκδοση διαταγής εκκαθάρισης, σύμφωνα

διαδικασίας

με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44, συνεπάγεται την

εκκαθάρισης.

ανάκληση

της

άδειας

λειτουργίας

συνεργατικού

πιστωτικού ιδρύματος, ενώ σε τέτοια περίπτωση, ο
Έφορος ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών όπου το συνεργατικό πιστωτικό
ίδρυμα διατηρεί υποκαταστήματα.
(2) Ανεξάρτητα των προβλεπόμενων στο εδάφιο
(1), ο Έφορος έχει την εξουσία να επιτρέψει την
εξακολούθηση

ορισμένων

δραστηριοτήτων

του

συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος μετά την έκδοση
διαταγής

εκκαθάρισης

εάν

αυτό

απαιτείται

ή

ενδείκνυται για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.
(3) Ο διορισθείς ως εκκαθαριστής συνεργατικού
πιστωτικού ιδρύματος μεριμνά για τη δημοσίευση
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εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, της απόφασης
για την έκδοση διαταγής εκκαθάρισης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και σε
δύο εφημερίδες που κυκλοφορούν

σε όλη την

επικράτεια κάθε κράτους μέλους, στο οποίο το
συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα έχει

αναπτύξει

εργασίες.
(4) Ο εκκαθαριστής συνεργατικού πιστωτικού
ιδρύματος ή το πρόσωπο που τον εκπροσωπεί, κατά
την άσκηση των εξουσιών του σε κράτος μέλος άλλο
από την Δημοκρατία, συμμορφώνεται με τους νόμους
του κράτους αυτού.
(5) Η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της
σχετικής απόφασης ή βεβαίωση από την αρμόδια
αρχή άλλου κράτους μέλους για τον διορισμό
εκκαθαριστή συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος,
αποτελεί ικανοποιητική απόδειξη της έναρξης της
διαδικασίας εκκαθάρισης ή του διορισμού και δεν
απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.
Συνέπειες

51Γ.-(1)(α) Μέτρα εξυγίανσης ή εξουσίες του Εφόρου

μέτρων

που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, αναφορικά

εξυγίανσης.

με την ακύρωση ή την κήρυξη ως ανενεργών
συμφωνιών ή πράξεων που είναι επιβλαβείς για το
σύνολο των πιστωτών που έχουν πραγματοποιηθεί
πριν από τη λήψη του μέτρου αυτού, δεν ισχύουν,
εάν ο επηρεαζόμενος αποδείξει ότι η σχετική πράξη ή
συμφωνία διέπεται από τους νόμους άλλου κράτους
μέλους, οι οποίοι δεν προβλέπουν στη συγκεκριμένη
περίπτωση δικαίωμα ακύρωσης ή κήρυξης ως
ανενεργού της εν λόγω πράξης ή συμφωνίας,
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ανάλογα με την περίπτωση.
(β)

Μέτρα

εξυγίανσης

ή

εξουσίες

του

Εφόρου που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο,
αναφορικά
δικαίωμα

με

εμπράγματο

που

δικαίωμα

εγγράφεται

σε

τρίτου

Μητρώο

ή
και

εφαρμόζεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου, με
βάση το οποίο δυνατόν να αποκτηθεί εμπράγματο
δικαίωμα επί κινητών ή ακινήτων περιουσιακών
στοιχείων συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος που
βρίσκονται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους κατά
τη στιγμή της έναρξης της σχετικής διαδικασίας ή της
εφαρμογής των μέτρων αυτών, δεν είναι δυνατόν να
επηρεάζουν τέτοια δικαιώματα.
(2) Δικαιώματα κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1)
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων (α)

Το δικαίωμα απευθείας ή μέσω τρίτου,
διάθεσης

περιουσιακού

ικανοποίησης

από

το

στοιχείου

και

τίμημα

τις

ή

προσόδους του, ιδίως δυνάμει ενεχύρου ή
υποθήκης·
(β)

το

αποκλειστικό

δικαίωμα

είσπραξης

απαίτησης, ιδίως όπου το δικαίωμα αυτό
είναι εξασφαλισμένο, είτε με ενέχυρο,
αντικείμενο του οποίου είναι η απαίτηση,
είτε με εκχώρηση της απαίτησης αυτής·
(γ)

το δικαίωμα διεκδίκησης ή επιστροφής του
περιουσιακού στοιχείου από οποιοδήποτε
που το κατέχει ή το καρπούται

αντίθετα
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προς την επιθυμία του δικαιούχου·
(δ)

το

εμπράγματο

δικαίωμα

κάρπωσης

περιουσιακού στοιχείου.».
Τροποποίηση

14. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (2)

του άρθρου 53

του άρθρου 53 της ακόλουθης νέας παραγράφου (κθ) αμέσως μετά

του βασικού
νόμου.

την παράγραφο (κη):
«(κθ) να προνοούν για τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες
εγγεγραμμένη εταιρεία που ασκεί εργασίες συνεργατικού
πιστωτικού ιδρύματος δύναται να εξασφαλίσει σχετική άδεια
λειτουργίας κατόπιν σύνδεσής της με τον Κεντρικό Φορέα, τις
προϋποθέσεις και όρους σύνδεσης τέτοιας εταιρείας με τον
Κεντρικό Φορέα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται
με τη σύνδεση αυτή.».

Τροποποίηση

15. Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του

του άρθρου 17

2003 τροποποιείται -

του περί
Συνεργατικών
Εταιρειών
(Τροποποιητικού)
Νόμου του 2003
(Ν. 123(Ι)/2003).

(α)

Με την προσθήκη στο εδάφιο (5) του άρθρου 17 της

φράσης «ή να της επιβάλλει οποιουσδήποτε όρους για την
άσκηση των εργασιών της ή να της επιβάλει τις προβλεπόμενες
από το άρθρο 41ΙΗ κυρώσεις» αμέσως μετά τη λέξη
«καταθέσεων» (τέταρτη γραμμή)·
(β)

με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (7)

αμέσως μετά το εδάφιο (6):
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«(7) Η Επιτροπή καθορίζει, με απόφασή της, που
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τις
προϋποθέσεις

και

τις

λεπτομέρειες

εφαρμογής

του

παρόντος άρθρου σε σχέση με οποιαδήποτε εκτοπισμένη
εταιρεία που ασκούσε εργασίες πιστωτικού ιδρύματος και
που ήθελε επαναδραστηριοποιηθεί μετά την έναρξη της
ισχύος του παρόντος Νόμου.».

Αρ. Φακ.: 23.01.149.2004

