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Ν. 138(Ι)/2016

138(Ι)/2016
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2015
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών

τίτλος.

Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί

22 του 1985 με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 έως 2015
68 του 1987 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός
190 του 1989 νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
8 του 1992 Συνεργατικών Εταιρειών Νόμοι του 1985 έως 2016.
22(I) του 1992
140(I) του 1999
140(I) του 2000
171(I) του 2000
8(I) του 2001
123(I) του 2003
124(I) του 2003
144(I) του 2003
5(I) του 2004
170(I) του 2004
230(I) του 2004
23(I) του 2005
49(I) του 2005
76(I) του 2005
29(I) του 2007
37(I) του 2007
177(I) του 2007
104(I) του 2009
124(I) του 2009
85(I) του 2010
118(I) του 2011
130(I) του 2012
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204(I) του 2012
214(I) του 2012
15(Ι) του 2013
39(I) του 2013
88(Ι) του 2013
107(I) του 2013
185(I) του 2013
23(Ι) του 2014
122(Ι) του 2014
107(I) του 2015.
Τροποποίηση

2. Το άρθρο 12Ε του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 12Ε
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(4) Σε περίπτωση εφαρμογής του περί Αναδιάρθρωσης
Χρηματοοικονομικών

Οργανισμών

Νόμου

ή/και

των

δυνάμει αυτού εκδιδόμενων διαταγμάτων, η μεταφορά
μέσω των εν λόγω διαταγμάτων των συνεργατικών
εταιρειών συμμετοχών που είναι μέλη και μέτοχοι των ΣΠΙ,
κατά τα οριζόμενα στα εδάφια (2) και (3), στη Συνεργατική
Κεντρική Τράπεζα Λτδ, ως μέλη και μέτοχοί της, είναι
δυνατή, τηρουμένων των κατωτέρω και όπως ειδικότερα
καθορίζεται στα εν λόγω διατάγματα (α)

Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου,
των Θεσμών και των ειδικών κανονισμών, κάθε
συνεργατική εταιρεία συμμετοχών καθίσταται μέλος
και αποκτά συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ ανάλογη με
τη

συμμετοχή

που

η

συνεργατική

εταιρεία
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συμμετοχών έχει στο μετοχικό κεφάλαιο του ΣΠΙ,
(β)

η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ αποκτά εξ
ολοκλήρου τη συμμετοχή που έκαστη συνεργατική
εταιρεία συμμετοχών έχει στο ΣΠΙ,

(γ)

λαμβάνονται οι ανάλογες αποφάσεις από τις
επιτροπείες της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας
Λτδ

και

έκαστης

συνεργατικής

εταιρείας

συμμετοχών,
(δ)

για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου 6 και
του άρθρου 23, έκαστη συνεργατική εταιρεία
συμμετοχών και τα μέλη αυτής θεωρούνται μέλη του
αντίστοιχου ΣΠΙ στο οποίο η συνεργατική εταιρεία
συμμετοχών ήταν μέλος,

(ε)

για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, οι
διατάξεις

του

άρθρου

40

δεν

τυγχάνουν

εφαρμογής.»∙ και
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(5)

Για

τους

«συνεργατική

σκοπούς
εταιρεία

του

παρόντος

συμμετοχών»

άρθρου,
σημαίνει

εγγεγραμμένη εταιρεία, η οποία ιδρύεται με σκοπό να
καταστεί μέλος και να κατέχει συμμετοχή στο μετοχικό
κεφάλαιο

ΣΠΙ,

περιλαμβανομένης

της

Συνεργατικής

Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, κατά τα οριζόμενα στα εδάφια
(2), (3) και (4).».
Τροποποίηση

3.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως

του βασικού

μετά το άρθρο 12Ε αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

ποίηση ου
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νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 12ΣΤ.
«Μεταφορά των

12ΣΤ.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της

εργοδοτουμένων

ισχύος

των ΣΠΙ στη

(Τροποποιητικού)

Συνεργατική

ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε

Κεντρική

άλλου Νόμου ή Κανονισμών-

του

περί

Συνεργατικών
Νόμου

του

Εταιρειών
2016

και

Τράπεζα Λτδ.
138(Ι) του 2016.

(α)

Όλοι οι εργοδοτούμενοι των ΣΠΙ, οι οποίοι
για τους σκοπούς τους παρόντος άρθρου
θα αναφέρονται ως «οι εργοδοτούμενοι»,
ανεξαρτήτως μορφής εργασιακής σχέσης
με το ΣΠΙ στο οποίο εργοδοτούνται,
μεταφέρονται στη Συνεργατική Κεντρική
Τράπεζα Λτδ, η οποία καθίσταται και
θεωρείται ως ο μοναδικός εργοδότης τους
και όπως περαιτέρω καθορίζεται στο
παρόν άρθρο:
Νοείται ότι, η απασχόληση των
εργοδοτούμενων
Συνεργατική

των

ΣΠΙ

Κεντρική

Τράπεζα

στη
Λτδ

διέπεται από Θεσμούς που εκδίδονται
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 53,
Νοείται περαιτέρω ότι, η μεταφορά
των

εργοδοτούμενων

Συνεργατική

Κεντρική

των

ΣΠΙ

Τράπεζα

στη
Λτδ,

τίθεται σε ισχύ από την πρώτη ημέρα του
μήνα

που

έπεται

της

ημερομηνίας
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δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα
της

Δημοκρατίας

των

Θεσμών

που

εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της
πιο πάνω επιφύλαξης∙

(β)

με

τη

μεταφορά των εργοδοτουμένων

από τα ΣΠΙ στη Συνεργατική Κεντρική
Τράπεζα Λτδ δεν διακόπτεται το συνεχές
της

απασχόλησής

τους,

όπως

αυτό

24 του 1967

καθορίζεται από τον περί Τερματισμού της

17 του 1968

Απασχόλησης Νόμο και κατοχυρώνονται

67 του 1972

όλα

τα

δικαιώματα,

ωφελήματα

και

6 του 1973

υποχρεώσεις τους, όπως πηγάζουν από

1 του 1975

την εργοδότησή τους στα ΣΠΙ, είτε μέσω

18 του 1977

εθίμου,

30 του 1979

συμβάσεων εργοδότησης ή άλλως πως∙

57 του 1979
82 του 1979
92 του 1979
54 του 1980
12 του 1983
167 του 1987
37 του 1988
18 του 1990
203 του 1990
52(Ι) του 1994
61(Ι) του 1994
26(Ι) του 2001
111(Ι) του 2001
70(Ι) του 2002
79(Ι) του 2002
159(Ι) του 2002
212(Ι) του 2002
110(Ι) του 2003

νόμου,

συλλογικής σύμβασης,
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111(Ι) του 2003
89(Ι) του 2006.

(γ)

ανεξαρτήτως

οποιωνδήποτε

δικαιωμάτων

και

άλλων

εξουσιών

που

δημιουργούνται με βάση τις διατάξεις του
παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου,
η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, ως
εργοδότης, έχει το δικαίωμα να αποσπά
και/ή να παραχωρεί και/ή να τοποθετεί
και/ή να μεταθέτει σε οποιοδήποτε ΣΠΙ
εργοδοτούμενους

για

να

παρέχουν

υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες και στη
βάση συμφωνίας μεταξύ της Συνεργατικής
Κεντρικής Τράπεζας Λτδ και εκάστου ΣΠΙ∙
εργοδοτούμενος που αποσπάται και/ή

(δ)

παραχωρείται

και/ή

τοποθετείται

και/ή

μετατίθεται σε ΣΠΙ δυνάμει των διατάξεων
του εδαφίου (γ), συνεχίζει να λαμβάνει τις
απολαβές και όλα τα ωφελήματά του από
τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ.
(2) Όλοι ανεξαιρέτως οι εργοδοτούμενοι
διέπονται από τις Πειθαρχικές Διατάξεις του
Κώδικα της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας
Λτδ.

(3)

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ

έχει δικαίωμα να επιλαμβάνεται και να εξετάζει
ενδεχόμενα πειθαρχικά αδικήματα τα οποία
δυνατό να διαπράχθηκαν από εργοδοτούμενο
σε ΣΠΙ κατά την εργοδότηση του εις αυτά, πριν
από

την

προβλεπόμενη

στο

εδάφιο

(1)
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μεταφορά

του

στη

Συνεργατική

Κεντρική

Τράπεζα Λτδ και να διεξάγει την αναγκαία
πειθαρχική

διαδικασία,

εφόσον

το

κρίνει

αναγκαίο, με βάση τις Πειθαρχικές Διατάξεις του
Κώδικα της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας
Λτδ.

(4)

Ανεξαρτήτως

των

διατάξεων

του

παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου,
οποιεσδήποτε

δικαστικές

αποφάσεις

ή

δικαστικές διαδικασίες οι οποίες εκκρεμούν σε
σχέση

με

την

απασχόληση

των

εργοδοτουμένων σε ΣΠΙ προ της κατά το εδάφιο
(1) μεταφοράς τους στη Συνεργατική Κεντρική
Τράπεζα

Λτδ

αφορούν

συνεχίζονται

ως

αποτέλεσμα

προκύψει

από

αποκλειστικά

τα

αντίστοιχα,

μεταφέρονται

έχουν

αποκλειστικά

ΣΠΙ,

στη

και

ή

οποιοδήποτε
αυτές

Συνεργατική

αφορά
και

δεν

Κεντρική

Τράπεζα Λτδ.».
Αντικατάσταση

4.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του

του άρθρου 40

άρθρου 40 αυτού, με το ακόλουθο νέο άρθρο:

του βασικού
νόμου.
«Επενδύσεις

40.

κεφαλαίων και

από τους Θεσμούς όρων και προϋποθέσεων,

συναλλαγές

εγγεγραμμένη εταιρεία που δεν είναι ΣΠΙ δύναται

αναφορικώς

να καταθέτει τα κεφάλαιά της στη Συνεργατική

προς τα

Κεντρική Τράπεζα Λτδ ή με την έγκριση του

κεφάλαια

Εφόρου δύναται -

εγγεγραμμένης
εταιρείας.

Τηρουμένων οποιωνδήποτε καθορισμένων
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(α)

Να καταθέτει ή να επενδύει τα κεφάλαιά της
σε

κυβερνητικά

οποιαδήποτε

άλλη

χρεόγραφα

ή

σε

τράπεζα

ή

με

οποιοδήποτε άλλο καθορισμένο από τους
Θεσμούς τρόπο ή να χρησιμοποιεί τα
κεφάλαιά της για την αγορά, ανακαίνιση και
επέκταση ακίνητης περιουσίας, όπως και
για την απόκτηση κινητής ιδιοκτησίας που
είναι

αναγκαία

για

την

εκτέλεση

των

σκοπών για τους οποίους έχει ιδρυθεί· ή
(β)

να πωλεί ακίνητη ή κινητή ιδιοκτησία της.».

