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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών

Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται
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
76(Ι) του 2005
29(Ι) του 2007
37(Ι) του 2007
177(Ι) του 2007
104(Ι) του 2009
124(Ι) του 2009
85(Ι) του 2010.
Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

μαζί με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 μέχρι
2010 (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 2011.

2.

Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού της φράσης «και ο
επαναδιορισμός μέλους μετά τη λήξη της θητείας του, είναι
δυνατός για μια μόνον επιπλέον πενταετή θητεία» (πρώτη,
δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «και δύναται να
ανανεώνεται».

Τροποποίηση
του άρθρου 41Ζ
του βασικού
νόμου.

3.

Το άρθρο 41Ζ του βασικού νόμου τροποποιείται ως

ακολούθως (α)

Με την προσθήκη, στην παράγραφο (ιγ) του εδαφίου
(1) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «με άλλες
αντίστοιχες διευθετήσεις» (πέμπτη γραμμή), της
φράσης

«ή

με

πιστωτικά

ιδρύματα

ή
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χρηματοδοτικούς οργανισμούς»∙ και
(β)

με τη διαγραφή, στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης
«αναφορικά με την άσκηση εργασιών από τα
συνεργατικά

πιστωτικά

ιδρύματα»

(τέταρτη

και

πέμπτη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη
φράση

«,συμπεριλαμβανομένων

θεμάτων

εμπιστευτικότητας και απορρήτου των πληροφοριών
ισοδύναμων με τις προβλεπόμενες στον παρόντα
Νόμο, αναφορικά με την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριότητας συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος
και τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με
άλλες αρμόδιες αρχές ή υπηρεσίες στην Δημοκρατία
ή αλλού».
Αντικατάσταση
του άρθρου 41ΙΗ
του βασικού
νόμου.

4.

Το άρθρο 41ΙΗ του βασικού νόμου διαγράφεται και

αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο 41ΙΗ:
«Διοικητικές

«41ΙΗ. Ο

Έφορος,

ανεξαρτήτως

τυχόν

ποινικής

κυρώσεις.

ευθύνης του ενεχομένου, έχει εξουσία προς επιβολή
διοικητικής ποινής, ποσού που δεν υπερβαίνει τις
τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€35.000) και, σε
περίπτωση επανάληψης της παράβασης διοικητικής
ποινής, ποσού που δεν υπερβαίνει τις εκατόν
εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000), ανάλογα με τη
βαρύτητα της παράβασης, σε περίπτωση που
διαπιστώνεται ότι συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα ή
οποιοδήποτε

πρόσωπο

που

είναι

μέλος

της

Επιτροπείας ή του οργάνου που έχει τον έλεγχο ή
ασκεί τη διοίκηση ή είναι υπάλληλος συνεργατικού
πιστωτικού ιδρύματος, παραβιάζει οποιαδήποτε από
τις υποχρεώσεις που του επιβάλλουν οι διατάξεις του
παρόντος Νόμου ή οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι
Θεσμοί, διατάγματα ή αποφάσεις, ή, οι οποιοιδήποτε
Κανονισμοί

της

Ευρωπαϊκής

Κοινότητας

που
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αφορούν τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα ή οι, για
σκοπούς εφαρμογής της συνεργατικής νομοθεσίας ή
των

Κανονισμών

της

Ευρωπαϊκής

Κοινότητας,

εκδιδόμενες οδηγίες ή αποφάσεις του Εφόρου:
Νοείται ότι, διοικητική ποινή, σύμφωνα με το
παρόν άρθρο, δυνατό να επιβάλλεται πλήρως
αιτιολογημένα,

πέραν

από

το

ίδιο

το

νομικό

πρόσωπο, και σε οποιοδήποτε από τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου ή της επιτροπείας, στο γενικό
διευθυντή, στο γραμματέα ή οποιοδήποτε άλλο
αξιωματούχο ή όργανο διοικήσεως ή διεύθυνσης του
νομικού αυτού προσώπου που αποδεικνύεται ότι
από πράξεις ή παραλείψεις του συνέβαλε στην
παραβίαση εκ μέρους του νομικού προσώπου των
υποχρεώσεών του, κατά τα ανωτέρω.».
Τροποποίηση
του άρθρου 51
του βασικού
νόμου.

5.

Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

διαγραφή της επιφύλαξης στο τέλος αυτού και την αντικατάστασή
της με τις ακόλουθες δύο νέες επιφυλάξεις:
«Νοείται ότι ο Έφορος δύναται, κατά την κρίση του και
αφού

λάβει

παραστάσεις

υπόψη
του

τυχόν

προφορικές

επηρεαζόμενου

ή

γραπτές

προσώπου,

να

ακυρώνει εν όλω ή εν μέρει τη διαταγή πριν αυτή
εκπνεύσει:

Νοείται περαιτέρω ότι η προσωρινή διαταγή υπόκειται σε
ιεραρχική προσφυγή δυνάμει του άρθρου 56, αλλά δεν
αναστέλλεται η εκτέλεσή της, παρά τις διατάξεις του
εδαφίου (5) του άρθρου 56.».
ΚΧ/ΜΓ
(23.01.052.135- 2011)
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