
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 

    5(Ι) του 2004 

170(Ι) του 2004 

230(Ι) του 2004 

23(I) του 2005 

49(Ι) του 2005. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών 

Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2005 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 

1985 μέχρι (Αρ. 2) του 2005 (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. 3) του 2005. 

 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 4Α 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 4Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο 

και επιφύλαξη: 

 

  

 «(1) Των Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης 

Συνεργατικών Εταιρειών προΐστανται Πρώτοι Λειτουργοί 

Συνεργατικής Ανάπτυξης, ένας εκ των οποίων ορίζεται από τον 

Έφορο ως αντικαταστάτης του σε περίπτωση απουσίας ή 
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κωλύματος στην άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τον 

παρόντα Νόμο 

  

         Νοείται ότι σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Εφόρου 

για οποιοδήποτε λόγο, ο Υπουργός ορίζει αναπληρωτή Έφορο ο 

οποίος ασκεί καθήκοντα Εφόρου μέχρι το διορισμό νέου Εφόρου 

κατά τις διατάξεις του άρθρου 4.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 5Α 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 5Α του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  

 (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) 

αυτού, αμέσως μετά την λέξη «καθορίζει» (πρώτη 

γραμμή) των λέξεων «την πολιτική»· και 

   

 (β) με τη διαγραφή της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) 

αυτού και την αναρίθμηση των υφιστάμενων 

παραγράφων (β) έως (στ) σε παραγράφους (α) έως (ε), 

αντίστοιχα. 

   

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 5Α του ακόλουθου νέου άρθρου: 
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 «Ευθύνη 

μελών της 

Επιτροπής. 

5Β.-(1) Η Επιτροπή και ένα έκαστο μέλος της δεν 

υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση 

αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για 

αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή 

παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 

της δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει 

αυτού εκδιδόμενων Θεσμών, διαταγμάτων ή 

αποφάσεων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η 

παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει ή είναι 

αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας. 

   

      (2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου 

(5) του άρθρου 4, η Επιτροπή και ένα έκαστο 

μέλος της δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σε 

περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής 

διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με 

οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας 

Εποπτείας και Ανάπτυξής Συνεργατικών 

Εταιρειών δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των 

δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Θεσμών, 

διαταγμάτων ή αποφάσεων.». 

   

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 31 του ακόλουθου νέου άρθρου: 
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 «Επιστροφή 

χρημάτων σε 

πρώην 

μέλος. 

31Α.  Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης διάταξης 

του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενων Θεσμών, διαταγμάτων ή 

αποφάσεων, σε περίπτωση που πρόσωπο παύει 

να είναι μέλος εγγεγραμμένης εταιρείας για 

οποιοδήποτε λόγο, η επιστροφή χρημάτων που 

αντιστοιχούν στην αξία των μετοχών που 

απέκτησε και κατέχει στην εταιρεία δεν 

επιτρέπεται.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 41 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 41 του βασικού νόµου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 

  

 «(2)  Κάθε εγγεγραμμένη εταιρεία, είτε περιορισμένης είτε 

απεριόριστης ευθύνης, δύναται, κατόπιν αποφάσεως της γενικής 

συνέλευσης των μελών της, να συνεισφέρει για φιλανθρωπικούς 

ή δημόσιους σκοπούς, ποσό που δεν υπερβαίνει το επτάμισυ επί 

τοις εκατόν του συνόλου των καθαρών κερδών του έτους.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 49Γ 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 49Γ του βασικού νόµου τροποποιείται με την 

προσθήκη κόμματος, αμέσως μετά τη λέξη «μελών» (δεύτερη 

γραμμή), και την προσθήκη αμέσως μετά της φράσης «είτε αυτά 

παρευρίσκονται αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου 

γραπτώς εξουσιοδοτημένου προς τούτο κατά τα οριζόμενα από 

τον Έφορο,». 

 

 

 
ΜΚΝ/ΓΧ 

23.01.084.2005-bill   
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