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Ν. 122(Ι)/2014

122(Ι)/2014
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ
ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2014
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών

τίτλος.

Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014 και θα

22 του 1985

διαβάζεται μαζί με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους

68 του 1987

του 1985 μέχρι του 2014 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο

190 του 1989

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα

8 του 1992

αναφέρονται μαζί ως οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμοι του

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 (Ι) 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
118 (Ι) του 2011

1985 έως (Αρ. 2) του 2014.

130 (Ι) του 2012
204 (I) του 2012
214 (I) του 2012
15 (Ι) του 2013
39(Ι) του 2013
88(Ι) του 2013
107(Ι) του 2013
185 (I) του 2013
23(I) του 2014.
Τροποποίηση του

2.

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 2 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.
(α) Mε τη διαγραφή του ορισμού του όρου «Υπηρεσία» και
της ερμηνείας αυτού· και
(β) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των
ακόλουθων νέων όρων και ορισμών αυτών:
«“εγκεκριμένος ελεγκτής” σημαίνει «νόμιμο ελεγκτή» ή
«νόμιμο ελεγκτικό γραφείο», σύμφωνα με την έννοια
που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το άρθρο 2
42(Ι) του 2009

του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των

163(Ι) του 2013.

Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται .
“Υπηρεσία

Συνεργατικών

Εταιρειών”

σημαίνει

την

προβλεπόμενη στο εδάφιο (4) του άρθρου 4 και στο
άρθρο 4Α Υπηρεσία.».
Τροποποίηση του

3.

Το άρθρο 12Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 12Α του

προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, του ακόλουθου

2

βασικού νόμου.

νέου εδαφίου:
«(8) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου
ή των Θεσμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή τις διατάξεις
οποιουδήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμού ή τις διατάξεις των
ειδικών κανονισμών των εγγεγραμμένων εταιρειών, η κυριότητα
των μετοχών ή άλλων τίτλων ή κινητών αξιών εγγεγραμμένης
εταιρείας αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο
μητρώο που προβλέπεται στο εδάφιο (7), τα οποία αποτελούν
επαρκή απόδειξη της κυριότητας αυτής για οποιοδήποτε σκοπό
χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση στον κάτοχο σχετικού
πιστοποιητικού μετοχών ή άλλων τίτλων ή κινητών αξιών:
Νοείται ότι, η εγγεγραμμένη εταιρεία ενημερώνει τον
κάτοχο των μετοχών ή άλλων τίτλων ή κινητών αξιών για τις
οποιεσδήποτε μεταβολές στην κυριότητα των μετοχών ή άλλων
τίτλων ή κινητών αξιών κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που
καθορίζει η επιτροπεία της:
Νοείται περαιτέρω ότι, ο κάτοχος των μετοχών ή άλλων
τίτλων ή κινητών αξιών δύναται με γραπτό αίτημά του να ζητήσει
οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, επίσημη βεβαίωση
από την εγγεγραμμένη εταιρεία, η οποία να αφορά την εκ
μέρους του κυριότητα μετοχών ή άλλων τίτλων ή κινητών αξιών
της εγγεγραμμένης εταιρείας και σε τέτοια περίπτωση, η
εταιρεία οφείλει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να
εφοδιάσει τον κάτοχο με την εν λόγω βεβαίωση υπογεγραμμένη
από τον πρόεδρο ή άλλο μέλος της επιτροπείας και το
γραμματέα της.».

Τροποποίηση του

4.

Το άρθρο 19 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το

βασικού νόμου με

ακόλουθο νέο άρθρο:

την αντικατάσταση
του άρθρου 19

3

αυτού.
«Έλεγχος των

19.(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του

λογαριασμών των

άρθρου

εγγεγραμμένων

Πιστωτικών

εταιρειών.

υποχρεωτικός

27H

του

περί

Ιδρυμάτων
έλεγχος

Εργασιών
Νόμου,

των

o

ετήσιων

66(Ι) του 1997

λογαριασμών

έκαστου

74(Ι) του 1999

περιλαμβανομένης

της

94(Ι) του 2000

Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, διενεργείται από

119(I) του 2003

εγκεκριμένο ελεγκτή που διορίζεται από τη

4(Ι) του 2004

γενική συνέλευση των μελών εκάστου των

151(Ι) του 2004

ως άνω ιδρυμάτων και για τον οποίο

231(Ι) του 2004

εξασφαλίζεται

235(I) του 2004

Κεντρικής Τράπεζας με βάση τις διατάξεις

20(Ι) του 2005

του άρθρου 27H του περί Εργασιών

80(Ι) του 2008

Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου:

η

ρητή

ΣΠΙ

Συνεργατικής

έγκριση

της

100(Ι) του 2009
123(Ι) του 2009
27(Ι) του 2011
104(Ι) του 2011
107(Ι) του 2012
14(Ι) του 2013
87(Ι) του 2013
102(Ι) του 2013
141(Ι) του 2013.
Νοείται ότι, ο υποχρεωτικός έλεγχος
των

ενοποιημένων

λογαριασμών

της

Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ
διενεργείται από τον ίδιο

εγκεκριμένο

ελεγκτή που διενεργεί και τον υποχρεωτικό
έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών της.
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(β)

Για σκοπούς της παραγράφου

(α), η αναφορά σε “μέλος” έχει την έννοια
που αποδίδεται σε αυτήν από το εδάφιο
(1Α) του άρθρου 15.
(2) Ο
ετήσιων

υποχρεωτικός

έλεγχος

λογαριασμών

εγγεγραμμένης

εταιρείας

που

δεν

αποτελεί

των
ΣΠΙ

διενεργείται από εγκεκριμένο ελεγκτή που
διορίζεται από τη γενική συνέλευση των
μελών

της

εν

λόγω

εγγεγραμμένης

εταιρείας και για το οποίο εξασφαλίζεται η
ρητή έγκριση του Εφόρου.
(3) Ο

υποχρεωτικός

έλεγχος

των

ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών
των εγγεγραμμένων εταιρειών διενεργείται
σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών και
Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμο.
(4) Κάθε εγγεγραμμένη εταιρεία οφείλει
να έχει έτοιμους τους λογαριασμούς της
για έλεγχο μέσα σε τρεις (3) μήνες ή
προκειμένου περί ΣΠΙ μέσα σε ένα (1)
μήνα από τη λήξη εκάστου οικονομικού
έτους.
(5) Ευθύς
λογαριασμών

ως

ο

έλεγχος

συμπληρωθεί,

των
ο

εγκεκριμένος ελεγκτής οφείλει να υποβάλει
στην

εγγεγραμμένη

εταιρεία

τους

ελεγμένους λογαριασμούς και τη σχετική

5

με

αυτούς

έκθεση

ελέγχου

και

η

εγγεγραμμένη εταιρεία οφείλει να υποβάλει
άμεσα

αντίγραφο

τους

Έφορο.

στον

προκειμένου περί ΣΠΙ, οφείλει να τους
υποβάλει και στην Κεντρική Τράπεζα κατά
τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 24
του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων
Νόμου.
(6) Ο

έλεγχος

της

οικονομικής

διαχείρισης των εγγεγραμμένων εταιρειών
που δεν είναι ΣΠΙ, τον οποίο μέχρι την
122(Ι) του 2014. έναρξη της ισχύος του περί Συνεργατικών
Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου
του

2014,

Υπηρεσία

διενεργούσε
Συνεργατικών

η

Ελεγκτική
Εταιρειών,

διενεργείται εφεξής από την Υπηρεσία
Συνεργατικών Εταιρειών.
7(α) Η

Ελεγκτική

Υπηρεσία

Συνεργατικών Εταιρειών διαλύεται
από την ημερομηνία έναρξης της
122(Ι) του 2014.

ισχύος

του

περί

Συνεργατικών

Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ.
2) Νόμου του 2014 και όλα τα
θέματα που αφορούν τα πρόσωπα
που υπηρετούν στην υπηρεσία της
ρυθμίζονται με βάση τις διατάξεις
του περί Μεταφοράς Προσωπικού
της

Ελεγκτικής

Συνεργατικών

Υπηρεσίας

Εταιρειών

Δημόσια Υπηρεσία Νόμου.
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στη

(β) Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού
και του παθητικού της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας

Συνεργατικών

Εταιρειών

μεταφέρονται

στη

Δημοκρατία, η οποία διαδέχεται
την

Ελεγκτική

Υπηρεσία

Συνεργατικών Εταιρειών ως προς
όλα

τα

υποχρεώσεις

δικαιώματα

και

αυτής,

την

μέχρι

οριστική και πλήρη διευθέτησή
τους:
Νοείται

ότι,

οποιεσδήποτε

δικαστικές διαδικασίες ή βάσεις
αγωγών

εκκρεμούν

δημιουργηθεί

ή

έχουν

μεταξύ

της

Ελεγκτικής

Υπηρεσίας

Συνεργατικών

Εταιρειών

οποιουδήποτε

και

προσώπου

υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει στην
υπηρεσία

της

ή

μεταξύ

Ελεγκτικής

της

Υπηρεσίας

Συνεργατικών

Εταιρειών

και

οποιουδήποτε άλλου, συνεχίζονται
ή ασκούνται επί τη βάσει της
διαδοχής

της

Υπηρεσίας

Συνεργατικών

Εταιρειών από
όπως

Ελεγκτικής
τη Δημοκρατία,

προβλέπεται

στην

παράγραφο (β).
(8) Ως
Διευθυντή
υπηρετούσε

7

προς
και
στην

την
το

Επιτροπή,
προσωπικό

Ελεγκτική

το
που

Υπηρεσία

Συνεργατικών

Εταιρειών,

ισχύουν

οι

ακόλουθες διατάξεις:
(α) Η Επιτροπή και ένα έκαστο μέλος
αυτής δεν υπέχουν οποιασδήποτε
ευθύνης σε περίπτωση αγωγής,
αίτησης

ή

διαδικασίας

άλλης
για

νομικής

αποζημιώσεις

σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή
παράλειψη, η οποία έγινε πριν από
τη

διάλυση

της

Υπηρεσίας

Ελεγκτικής
Συνεργατικών

Εταιρειών κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων
αποδειχθεί

τους,

ότι

η

εκτός
πράξη

εάν
ή

η

παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει
ή ήταν αποτέλεσμα αμέλειας κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους.
(β) Τηρουμένων των διατάξεων της
παραγράφου (γ), η Επιτροπή και
ένα

έκαστο

μέλος

αυτής

δεν

υπέχουν οποιασδήποτε ευθύνης
σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή
άλλης

νομικής

διαδικασίας

αποζημιώσεις

σχετικά

για
με

οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη,
η οποία έγινε πριν από τη διάλυση
αυτής

κατά

αρμοδιοτήτων
Υπηρεσίας
Εταιρειών.
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την
της

άσκηση

των

Ελεγκτικής
Συνεργατικών

(γ) Ο

Διευθυντής

πρόσωπο

ή

οποιοδήποτε

υπηρετούσε

στην

Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών
Εταιρειών

δεν

υπέχει

αστικής

ευθύνης σχετικά με οποιαδήποτε
πράξη ή παράλειψη επεσυνέβη
κατά την άσκηση των καθηκόντων
και αρμοδιοτήτων του, πριν από τη
διάλυση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας
Συνεργατικών Εταιρειών, εκτός εάν
αποδειχθεί ότι η εν λόγω πράξη ή
παράλειψη δεν έγινε καλή τη πίστει
ή ήταν το αποτέλεσμα

αμέλειας

στην άσκηση των καθηκόντων του.
(9) Οποιοιδήποτε

Κανονισμοί

εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 19, το οποίο
122(Ι) του 2014.

αντικαθίσταται

Επίσημη

Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικό)

Εφημερίδα,

(Αρ. 2) Νόμο του 2014, καταργούνται,

Παράρτημα

εκτός από τους περί Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Τρίτο

Συνεργατικών

Μέρος Ι:

Προνοίας) Κανονισμούς του 1991 και

22.11.1992

2001, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ για

30.3.2001.

σκοπούς της εκκαθάρισης και μέχρι την
εκκαθάριση

με

βάση

τον

Εταιρειών

του

Ταμείου

περί

(Ταμείο

Προνοίας,

τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου
(2) του άρθρου 6 του περί Μεταφοράς
Προσωπικού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας
Συνεργατικών

Εταιρειών

στη

Δημόσια

Υπηρεσία Νόμου του 2014:
Νοείται ότι, αφού αφαιρεθούν οι
υποχρεώσεις του Ταμείου Ευημερίας που

9

Επίσημη

συστάθηκε με βάση τους περί Ταμείου

Εφημερίδα

Ευημερίας

Υπαλλήλων

Ελεγκτικής

Παράρτημα

Υπηρεσίας

Συνεργατικών

Εταιρειών

Τρίτο

Κανονισμούς του 1995, τα περιουσιακά

Μέρος Ι:

στοιχεία

14.4.1985.

Δημοκρατία.

αυτού

μεταφέρονται

στη

(10) Σε σχέση με οποιαδήποτε ισχύουσα
διάταξη στους Θεσμούς που εκδίδονται
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος
Νόμου ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο,
Κανονισμό ή Οδηγία, η οποία αφορά την
Ελεγκτική

Υπηρεσία

Συνεργατικών

Εταιρειών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
παρόντος άρθρου.».
Τροποποίηση του
άρθρου 52 του

5.
Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:

βασικού νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του
εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(β) να παραπέμπει τη διαφορά προς
επίλυση σε διαιτησία, η οποία διεξάγεται
σύμφωνα με τις διατάξεις των Θεσμών που
εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (6) ή, μέχρι
την έκδοσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις
Κεφ. 4.

του περί Διαιτησίας Νόμου και τις διατάξεις
των

Θεσμών

78

και

79

των

περί

Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμών του 1987
έως 2012.». και
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(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού, με το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(6) Ο τρόπος διορισμού διαιτητού ή
διαιτητών και ο τρόπος καθορισμού
και είσπραξης των εξόδων αναφορικά
με την επίλυση της διαφοράς και εν
γένει οποιοδήποτε θέμα είναι δεκτικό
καθορισμού για τους σκοπούς του
παρόντος

άρθρου,

ρυθμίζεται

με

Θεσμούς που εκδίδονται από το
Υπουργικό Συμβούλιο εντός έξι (6)
μηνών από την ημερομηνία έναρξης
122(Ι) του της ισχύος του περί Συνεργατικών
2014. Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2)
Νόμου

του

2014,

εφόσον

εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη της
Κεντρικής Τράπεζας:
Νοείται ότι, οι διατάξεις του
εδαφίου

(3)

εφαρμόζονται

του
και

άρθρου
σε

σχέση

53
με

Θεσμούς που εκδίδονται δυνάμει των
διατάξεων του παρόντος εδαφίου.».
Τροποποίηση του

6.

Το άρθρο 57Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 57Α του

ακολούθως :

βασικού νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση, στην αντίστοιχη γραμματική
διατύπωση, της λέξης «ελεγκτές», οπουδήποτε αυτή
απαντά, με τη φράση «εγκεκριμένοι ελεγκτές»· και
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(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(5)

Κάθε εγγεγραμμένη εταιρεία υποβάλλει στον

Έφορο, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην
παράγραφο (α) του εδαφίου (4), τους ετήσιους και
ενοποιημένους λογαριασμούς, την έκθεση διαχείρισης
και την έκθεση των ελεγκτών και, προκειμένου περί
ΣΠΙ υποβάλλει τα ίδια στοιχεία και στην Κεντρική
Τράπεζα, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του
άρθρου

24

του

Ιδρυμάτων Νόμου.».
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περί

Εργασιών

Πιστωτικών

