
Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4520, 10.7.2015  Ν. 107(Ι)/2015 

107(I)/2015 

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(Ι) 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(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 

130(Ι) του 2012 

204(I) του 2012 

214(I) του 2012 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών Εταιρειών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 μέχρι (Αρ. 2) του 2014 (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 2015. 
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15(Ι) του 2013 

39(Ι) του 2013 

88(Ι) του 2013 

107(Ι) του 2013 

185(I) του 2013 

23(I) του 2014 

122(I) του 2014. 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 10A. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 10 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 10Α: 

 

  

  «Εφαρμογή των 

προνοιών του 

άρθρου 8 και 

των εδαφίων 

(1) και (2) του 

άρθρου 10. 

10A Οι διατάξεις του άρθρου 8 και των εδαφίων (1) 

και (2) του άρθρου 10 εφαρμόζονται τόσο κατά την 

εγγραφή συνεργατικής εταιρείας όσο και σε συνεχή 

βάση για κάθε εγγεγραμμένη εταιρεία.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 23 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση των παραγράφων (β) και (δ) του εδαφίου (1) αυτού, με 

τις ακόλουθες νέες παραγράφους (β) και (δ), αντίστοιχα: 

 «(β) Eγγεγραμμένη εταιρεία που δεν είναι ΣΠΙ δύναται να χορηγεί 

χρηματοδοτικό άνοιγμα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν 

είναι μέλος της, περιλαμβανομένης συνεργατικής εταιρείας, 

μόνο με τη συγκατάθεση του Εφόρου, η οποία θα χορηγείται 

με κριτήρια την οικονομική κατάστασή της εγγεγραμμένης 

εταιρείας και την προσφερομένη από τα πιο πάνω πρόσωπα 

ασφάλεια. 

  

 (δ) Η χορήγηση χρηματοδοτικών ανοιγμάτων από ΣΠΙ σε φυσικά 

πρόσωπα που δεν είναι μέλη τους απαγορεύεται: 
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           Νοείται ότι, η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε 

σχέση με χρηματοδοτικό άνοιγμα που - 

  

 

107(Ι) του 2013. 

(i) χορηγήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 

περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) 

Νόμου του 2013· 

  

 (ii) χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο που δεν είναι μέλος με 

πλήρη εξασφάλιση τη δέσμευση κατάθεσης που  

διατηρείται στο ίδιο ΣΠΙ· και 

  

 (iii) χορηγήθηκε ή χορηγείται σε μέλος ΣΠΙ, το οποίο 

μεταγενέστερα της χορήγησης διαγράφεται από μέλος, 

λόγω του ότι απώλεσε τα προσόντα του μέλους, όπως 

αυτά προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, στους Θεσμούς 

και στους ειδικούς κανονισμούς του ΣΠΙ.».  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 

49Γ του 

βασικού  

νόμου. 

4. Το άρθρο 49Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως : 

 

 (α)  Με την αντικατάσταση της επιφύλαξης στο εδάφιο (2) αυτού, 

με τις ακόλουθες δύο νέες επιφυλάξεις: 

   «Νοείται ότι, σε περίπτωση ΣΠΙ που αποτελείται από 

λιγότερα από σαράντα (40) πρόσωπα κατόχους συνήθων 

μετοχών, απαιτείται όπως παρίσταται αυτοπροσώπως 

τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατόν (80%) των κατόχων των 

μετοχών αυτών: 

  

 Νοείται περαιτέρω ότι, χωρίς επηρεασμό των διατάξεων 

των παραγράφων (α) και (β) και της προηγούμενης 

επιφύλαξης, αποφάσεις κατά τις προβλεπόμενες στο παρόν 

εδάφιο ειδικές γενικές συνελεύσεις λαμβάνονται με απλή 

πλειοψηφία των συνήθων μετοχών που εκπροσωπούνται σ’ 

αυτές είτε από τον κάτοχό τους είτε από, κατά τα οριζόμενα 
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από τον Έφορο, αντιπρόσωπό του.»· 

  

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του  

ακόλουθου νέου εδαφίου (2A): 

  

 

 

 

Εφημερίδα της  

Ε.Ε.: L 176,  

27.6.2013,  

σ. 1. 

 

«(2A) Μία ή περισσότερες εγγεγραμμένες εταιρείες που δεν 

είναι ΣΠΙ, οι οποίες αποτελούν επιχειρήσεις παροχής 

επικουρικών υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 4 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 26.6.2013 σχετικά με τις απαιτήσεις 

προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και 

επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, και μία ή περισσότερες 

εγγεγραμμένες εταιρείες που είναι ΣΠΙ δύνανται να 

συγχωνευθούν σε μία εταιρεία, με απόφαση που λαμβάνεται 

από την κάθε εγγεγραμμένη εταιρεία ξεχωριστά σε ειδική 

γενική συνέλευση, για την οποία - 

  

 (α) Στην περίπτωση εγγεγραμμένης εταιρείας που δεν είναι 

ΣΠΙ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1) και 

  

   (β)  στην περίπτωση ΣΠΙ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

εδαφίου (2)»,  

  

 (γ)    με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του  

ακόλουθου νέου εδαφίου (5): 

  

 «(5) Συγχωνεύσεις μεταξύ εγγεγραμμένων εταιρειών  

που δεν είναι ΣΠΙ και εγγεγραμμένων εταιρειών που  

είναι ΣΠΙ κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2Α), 

πραγματοποιούνται, λαμβάνοντας υπόψη - 

  

 (α) Σε ό,τι αφορά εγγεγραμμένη εταιρεία που δεν είναι 

ΣΠΙ, την οικονομική και λειτουργική της κατάσταση, 

τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 και 
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γενικότερα των διατάξεων του παρόντος Νόμου και 

των γενικότερων συμφερόντων του συνεργατισμού 

και 

  

 (β)  σε ό,τι αφορά ΣΠΙ, τη βιωσιμότητα του ΣΠΙ, 

τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 και 

γενικότερα  των διατάξεων του παρόντος Νόμου.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 

49Δ του 

βασικού  

νόμου. 

5. Το άρθρο 49Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3): 

 «(3)  Όταν πρόκειται περί ΣΠΙ, ο Έφορος προβαίνει στην εγγραφή 

της γραπτής συμφωνίας για τη μεταφορά, εφόσον παραχωρηθεί η 

έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας και έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του 

παρόντος Μέρους: 

  

    Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα, με την κατά τα ανωτέρω 

έγκρισή της, ορίζει και την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η 

ισχύς της μεταφοράς, η οποία δύναται να είναι προγενέστερη, η 

ίδια ή μεταγενέστερη της ημερομηνίας εγγραφής της γραπτής 

συμφωνίας από τον Έφορο, ώστε να συνάδει με τα εκάστοτε 

δεδομένα που διέπουν τη δυνατότητα υλοποίησης της 

μεταφοράς.». 

 

 

 

 

 

 


