
O περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε 
δηµοσίευση στην Eπίσηµη Eφηµερίδα της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το 
Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
―――― 
Aριθµός 123(I) του 2003 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
Για σκοπούς εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο― 
 (α) «Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 20.3.2000, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας 
πιστωτικών ιδρυµάτων» (EE L 126, της 26.5.2000, σ. 0001), 
 (β) «Οδηγία 2000/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 18.9.2000 για τροποποίηση της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ σχετικά µε την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων» (EE L 275, της 
27.10.2000, σ. 0037), 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 και θα διαβάζεται µαζί µε τους περί Συνεργατικών 
Εταιρειών Νόµους του 1985 µέχρι 2001 (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 2003. 
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 (α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων 
νέων ορισµών: 
«‘άδεια λειτουργίας’ σηµαίνει την παρεχόµενη δυνάµει του Μέρους VIA άδεια για 
την άσκηση εργασιών αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από 
το κοινό ή για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένης άδειας λειτουργίας κατόπιν σύνδεσης εγγεγραµµένης 
εταιρείας µε τον Κεντρικό Φορέα· 
‘αναγνωρισµένο συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα’ σηµαίνει την εγγεγραµµένη 
εταιρεία, στην οποία έχει παραχωρηθεί άδεια λειτουργίας και, η οποία δεν έχει 
ανακληθεί, αφού έχει διαπιστωθεί ότι ανταποκρίνεται προς τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα Νόµο· 
‘Επιτροπή’ σηµαίνει την υπό του άρθρου 5 καθιδρυόµενη Επιτροπή της Υπηρεσίας 
Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών· 
‘εργασίες αποδοχής καταθέσεων’ σηµαίνει τις εργασίες αποδοχής καταθέσεων ή 
άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό· 
‘ηλεκτρονικό χρήµα’ σηµαίνει νοµισµατική αξία αντιπροσωπεύουσα απαίτηση έναντι 
του εκδότη, η οποία είναι αποθηκευµένη σε ηλεκτρονικό υπόθεµα, έχει εκδοθεί 
κατόπιν καταβολής χρηµατικού ποσού τουλάχιστον ισοδύναµου µε την εκδοθείσα 
νοµισµατική αξία και, προορίζεται να γίνεται δεκτή ως µέσο πληρωµής προς άλλους, 
εκτός από τον εκδότη· 
‘κατάθεση’ σηµαίνει ποσό χρηµάτων που καταβάλλεται ή εισπράττεται µε όρους, 
βάσει των οποίων θα αποπληρωθεί µε τόκο ή χωρίς τόκο ή υπέρ το άρτιο σε πρώτη 
ζήτηση ή σε τακτή προθεσµία ή υπό όρους που συµφωνούνται από ή εκ µέρους του 
προσώπου που καταβάλλει και του προσώπου που εισπράττει το ποσό, αλλά οι όροι 
αυτοί δε σχετίζονται µε την πώληση ή τη διάθεση αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων, 
την παροχή υπηρεσιών ή την έκδοση χρεωστικών οµολόγων ή µετοχών· 
‘Κεντρική Τράπεζα’ σηµαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου· 
‘Κεντρικός Φορέας’ σηµαίνει τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ· 



‘κράτος µέλος’ σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
‘κράτος µέλος καταγωγής’ σηµαίνει το κράτος µέλος όπου έχει χορηγηθεί άδεια 
λειτουργίας για την άσκηση εργασιών αποδοχής καταθέσεων ή για την παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήµατος· 
‘µέτρα εξυγίανσης’ σηµαίνει οποιαδήποτε µέτρα αποσκοπούν στη διαφύλαξη ή στην 
αποκατάσταση της οικονοµικής κατάστασης εγγεγραµµένης εταιρείας που ασκεί 
εργασίες συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος και περιλαµβάνουν µέτρα αναστολής 
πληρωµών ή αναστολής µέτρων εκτέλεσης εναντίον της περιουσίας εγγεγραµµένης 
εταιρείας· 
‘µητρική εταιρεία’ και ‘θυγατρική εταιρεία’ έχουν την έννοια που τους αποδίδεται 
από το άρθρο 148 του περί Εταιρειών Νόµου· 
‘πρόγραµµα δραστηριοτήτων’ σηµαίνει το πρόγραµµα, το οποίο περιλαµβάνει τις 
εργασίες και πράξεις που το συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα προτίθεται να αναπτύξει, 
την οργανωτική διάρθρωση που έχει ή προτίθεται να αποκτήσει και οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο, πληροφορία ή µελέτη, η Επιτροπή ήθελε καθορίσει, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 41Ζ· 
‘συνεργατική νοµοθεσία’ σηµαίνει τον παρόντα Νόµο, τους Θεσµούς, τα διατάγµατα, 
τις οδηγίες ή τις αποφάσεις που εκδίδονται δυνάµει αυτού· 
‘συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα’ σηµαίνει την εγγεγραµµένη εταιρεία, της οποίας η 
δραστηριότητα συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων 
κεφαλαίων από το κοινό, στη χορήγηση πιστώσεων δι’ ίδιο λογαριασµό ή στην 
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήµατος και περιλαµβάνει αναγνωρισµένα 
συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα ή συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα κατόπιν 
σύνδεσής τους µε τον Κεντρικό Φορέα ή άλλες εγγεγραµµένες εταιρείες, οι οποίες 
κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόµου ασκούν εργασίες που 
προσιδιάζουν προς τις πιο πάνω αναφερόµενες δραστηριότητες ή νοµικά πρόσωπα ή 
ενώσεις προσώπων που έχουν συσταθεί ως συνεργατικοί οργανισµοί σε κράτος άλλο 
από τη ∆ηµοκρατία και που έχουν δικαίωµα άσκησης στη ∆ηµοκρατία 
δραστηριοτήτων συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος· 
‘τρίτη χώρα’ σηµαίνει κράτος άλλο από τη ∆ηµοκρατία ή κράτος µέλος· 
‘υποκατάστηµα’ σηµαίνει τη χωρίς νοµική προσωπικότητα µονάδα διεξαγωγής 
εργασιών συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος, η οποία ευρίσκεται σε κράτος άλλο 
από το κράτος, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας για την άσκηση εργασιών 
αποδοχής καταθέσεων ή για την παροχή ηλεκτρονικού χρήµατος στο συνεργατικό 
πιστωτικό ίδρυµα.»· 
 (β) µε την αντικατάσταση στην ερµηνεία του όρου «Έφορος» των λέξεων 
«Συνεργατικών Εταιρειών και Συνεργατικής Αναπτύξεως» (δεύτερη γραµµή) µε τις 
λέξεις «Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών»· και 
 (γ) µε τη διαγραφή του όρου «Συµβουλευτική Επιτροπή» και της 
ερµηνείας αυτού. 
3. Το άρθρο 3 του βασικού νόµου τροποποιείται― 
 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού µε το ακόλουθο νέο 
εδάφιο― 
«(2) Ο Υπουργός, µε εξαίρεση θέµατα που αφορούν τις εξουσίες του Εφόρου για την 
εποπτεία και τον έλεγχο των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων, εποπτεύει τη, µε 
βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, λειτουργία των εγγεγραµµένων εταιρειών 
και δίδει στον Έφορο οδηγίες, αναφορικά µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων του µε 
βάση τον παρόντα Νόµο, όπως κρίνει σκόπιµο για τα συµφέροντα του 
Συνεργατισµού.»· 



 (β) µε την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού µε το ακόλουθο νέο 
εδάφιο: 
«(3) Ο Υπουργός έχει εξουσία να ζητά από τον Έφορο εκθέσεις, λογαριασµούς και 
άλλες πληροφορίες που σχετίζονται µε τις εγγεγραµµένες εταιρείες και µε την εν 
γένει άσκηση των αρµοδιοτήτων του, στην έκταση που αυτές δεν αφορούν τις 
αρµοδιότητες του Εφόρου για την εποπτεία και τον έλεγχο των συνεργατικών 
πιστωτικών ιδρυµάτων.». 
4. Το άρθρο 4 του βασικού νόµου αντικαθίσταται µε το ακόλουθο νέο άρθρο: 
4.―(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο διορίζει για χρονική περίοδο πέντε ετών, η οποία 
είναι ανανεώσιµη, πρόσωπο ανωτάτου ηθικού και επαγγελµατικού επιπέδου, µε πείρα 
και αποδεδειγµένη ικανότητα στα οικονοµικά συµπεριλαµβανοµένων των 
χρηµατοοικονοµικών, τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα νοµικά ή τη λογιστική ως Έφορο 
της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών: 
Νοείται ότι, σε περίπτωση διορισµού ως Εφόρου, υπαλλήλου που κατέχει µόνιµη 
θέση στην κρατική υπηρεσία ή σε οργανισµό, ο υπάλληλος αφυπηρετεί αυτοδικαίως 
από τη θέση που κατέχει, οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί 
Συντάξεων Νόµου για τα ωφελήµατα αφυπηρέτησης σε περίπτωση πρόωρης 
οικειοθελούς αφυπηρέτησης, τα οποία όµως υπολογίζονται µε βάση τις συντάξιµες 
απολαβές του υπαλλήλου κατά την ηµεροµηνία αφυπηρέτησής του, ως ακολούθως: 
 (α) Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν έχει συµπληρώσει δεκαετή 
υπηρεσία λογίζεται ότι υπηρέτησε στην κρατική υπηρεσία ή στον οργανισµό για τόση 
επιπλέον περίοδο για όση είχε υπηρετήσει πριν από το διορισµό του ως Εφόρου ή για 
όση περίοδο θα υπηρετούσε εάν αφυπηρετούσε λόγω ορίου ηλικίας, οποιαδήποτε από 
τις δύο περιόδους θα ήταν η µικρότερη· 
 (β) σε περίπτωση που ο υπάλληλος έχει συµπληρώσει δεκαετή υπηρεσία, 
λογίζεται ότι υπηρέτησε στην κρατική υπηρεσία ή στον οργανισµό για περίοδο δέκα 
επιπλέον ετών ή για τόση περίοδο για όση θα είχε υπηρετήσει εάν αφυπηρετούσε 
λόγω ορίου ηλικίας, οποιαδήποτε από τις δύο περιόδους θα ήταν η µικρότερη. 
Η πιο πάνω προστιθέµενη υπηρεσία λογίζεται ως υπηρεσία µε εισφορές: 
Νοείται περαιτέρω ότι, οι όροι ‘κρατική υπηρεσία’ και ‘οργανισµός’ στο παρόν 
εδάφιο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον εκάστοτε σε ισχύ περί 
Συντάξεων Νόµο. 
(2) Ο Έφορος δε δύναται να κατέχει οποιαδήποτε θέση ή αξίωµα στη ∆ηµοκρατία ή 
να απασχολείται σε οποιαδήποτε άλλη εργασία έναντι αµοιβής. 
(3) Ο Έφορος δε δύναται να διωχθεί πειθαρχικά και παύεται µε απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου, εφόσον δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 
την εκτέλεση των καθηκόντων του ή έχει υποπέσει σε βαρύ παράπτωµα. 
(4) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Έφορος προΐσταται της Υπηρεσίας 
Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, τα µέλη του προσωπικού της 
οποίας είναι µέλη της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας που διορίζονται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στον περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµο και υπηρετούν σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στους Θεσµούς, στα σχέδια υπηρεσίας και στο οργανόγραµµα της 
Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. 
(5) Ο Έφορος ή οποιοδήποτε πρόσωπο υπηρετεί στην Υπηρεσία Εποπτείας και 
Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών δεν υπέχει αστικής ευθύνης σχετικά µε 
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων και 
αρµοδιοτήτων του δυνάµει του παρόντος Νόµου, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η πράξη ή 
η παράλειψη έγινε κακόπιστα ή οφείλεται σε σοβαρή αµέλεια. 
(6) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ Νόµου, ο Έφορος 
δύναται― 



 (α) Να εξασφαλίζει απ’ ευθείας υπηρεσίες για θέµατα που σχετίζονται µε 
την άσκηση των δυνάµει του παρόντος Νόµου αρµοδιοτήτων και εξουσιών του και 
την εκτέλεση των καθηκόντων του ή µε την προς τούτο εκπαίδευση του προσωπικού 
της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών· 
 (β)  να συνάπτει για τους σκοπούς της παραγράφου (α) συµβάσεις παροχής 
υπηρεσιών ή να εξασφαλίζει από δικηγόρους, ελεγκτές ή άλλους ειδικούς την παροχή 
εξειδικευµένων υπηρεσιών· 
 (γ) να έχει στη διάθεσή του διαθέσιµα κονδύλια για την απρόσκοπτη 
άσκηση των προβλεπόµενων στον παρόντα Νόµο καθηκόντων και εξουσιών του 
αναφορικά µε την εποπτεία και τον έλεγχο των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων. 
(7) Η αντιµισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας του Εφόρου καθορίζονται στο έγγραφο 
διορισµού του. 
(8) Η άσκηση πειθαρχικής δίωξης δεν είναι δυνατή εναντίον οποιουδήποτε προσώπου 
αντικαθιστά τον Έφορο σχετικά µε πράξη ή παράλειψή του, παρά µόνο κατόπιν 
εξασφάλισης της προς τούτο έγκρισης του Υπουργικού Συµβουλίου. 
(9) Ο Έφορος, ως το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Υπηρεσίας Εποπτείας και 
Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών― 
 (α) Εφαρµόζει την πολιτική που καθορίζει η Επιτροπή και που αφορά την 
Υπηρεσία αυτή κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5Α· 
 (β) διευθύνει και ελέγχει τις εργασίες της Υπηρεσίας αυτής· 
 (γ) ενεργεί για όλα τα ζητήµατα που αφορούν τις εργασίες της Υπηρεσίας 
αυτής, τα οποία δεν υπάγονται ρητά στην αρµοδιότητα της Επιτροπής· και 
 (δ) εκπροσωπεί την Επιτροπή σε κάθε σχέση της µε άλλα πρόσωπα 
περιλαµβανοµένης και της ∆ηµοκρατίας.». 
5. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη αµέσως µετά το άρθρο 4 αυτού 
των ακόλουθων νέων άρθρων: 
4Α.―(1) Των Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών 
Εταιρειών προΐστανται ∆ιευθυντές, ο αρχαιότερος των οποίων έχει εξουσία να 
αντικαθιστά τον Έφορο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος στην άσκηση των 
καθηκόντων του σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο. 
(2) Η µετάθεση ή η άσκηση πειθαρχικής δίωξης εναντίον οποιουδήποτε προσώπου 
υπηρετεί στην Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών είναι 
δυνατή µόνο µε τη συγκατάθεση του Εφόρου. 
4Β. Ο ετήσιος προϋπολογισµός της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης 
Συνεργατικών Εταιρειών καταρτίζεται από την Επιτροπή και υποβάλλεται µέσω του 
Υπουργείου Οικονοµικών στο Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση.». 
6. Το άρθρο 5 του βασικού νόµου αντικαθίσταται µε το ακόλουθο νέο άρθρο: 
5.―(1) Καθιδρύεται Επιτροπή Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών 
Εταιρειών, η οποία απαρτίζεται από τον Έφορο ή τον αντικαταστάτη του κατά τις 
διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4Α και από τέσσερα άλλα µέλη, τα οποία 
διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο, εκ των οποίων τα δύο προέρχονται από 
κατάλογο διπλάσιου τουλάχιστον αριθµού προσώπων, τον οποίο υποβάλλει η 
Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία.  
(2) Ως µέλη της Επιτροπής διορίζονται πρόσωπα ανωτάτου ηθικού και 
επαγγελµατικού επιπέδου. 
(3) Κανένα πρόσωπο δεν προτείνεται για διορισµό ως µέλος της Επιτροπής, εφόσον 
κατέχει οποιαδήποτε θέση ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα αυτή και ειδικότερα 
εφόσον― 
 (α) Είναι υπουργός ή µέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων· 



 (β) είναι µέλος ∆ηµοτικού Συµβουλίου, περιλαµβανοµένου του 
∆ηµάρχου· 
 (γ) είναι µέλος των ενόπλων δυνάµεων ή των δυνάµεων ασφαλείας της 
∆ηµοκρατίας· 
 (δ) κατέχει δηµόσια θέση ή θέση σε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή 
ενεργεί ως αναπληρωτής σε τέτοια θέση: 
Νοείται ότι ‘δηµόσια θέση’ σηµαίνει οποιαδήποτε θέση µε οικονοµικό όφελος στην 
υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας, εφόσον οι απολαβές της υπόκεινται στον έλεγχο της 
∆ηµοκρατίας και περιλαµβάνει οποιαδήποτε θέση σε οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο 
δηµόσιου δικαίου ή σε οργανισµό κοινής ωφελείας: 
Νοείται περαιτέρω ότι, το ασυµβίβαστο δεν αναφέρεται σε πρόσωπο, το οποίο― 
 (i) κατέχει θέση καθηγητή σε πανεπιστήµιο ή άλλο ίδρυµα ανώτατης 
εκπαίδευσης στη ∆ηµοκρατία· 
 (ii) εκτελεί, χωρίς να είναι µέλος της δηµόσιας υπηρεσίας, χρέη 
αντιπροσώπου της ∆ηµοκρατίας σε διεθνή νοµισµατικό ή οικονοµικό οργανισµό, 
στον οποίο η ∆ηµοκρατία είναι µέλος· 
 (ε) έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή βρίσκεται σε συµβιβασµό µε τους πιστωτές του·  
 (στ) τελεί υπό δικαστική απαγόρευση λόγω φρενοβλάβειας ή έχει κηρυχθεί 
ως πρόσωπο µειωµένης νοητικής ικανότητας· 
 (ζ) είναι µέλος της Επιτροπείας ή του Εποπτικού Συµβουλίου, 
αξιωµατούχος ή υπάλληλος εγγεγραµµένης εταιρείας. 
(4) Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι πενταετής και ο επαναδιορισµός µέλους 
µετά τη λήξη της θητείας του είναι δυνατός για µια µόνον επιπλέον πενταετή θητεία: 
Νοείται ότι, κατ’ εξαίρεση, η θητεία δύο µελών της Επιτροπής που διορίζονται 
αµέσως µετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου, εκ των οποίων το ένα 
προέρχεται από τον κατάλογο των προσώπων που υποβάλλει η Παγκύπρια 
Συνεργατική Συνοµοσπονδία είναι τριετής, ενώ η θητεία των µελών της Επιτροπής 
που διορίζονται µετέπειτα είναι πενταετής. 
(5) Η θέση µέλους της Επιτροπής κενούται― 
 (α) Σε περίπτωση θανάτου του· 
 (β) σε περίπτωση εγγράφου παραιτήσεώς του που υποβάλλεται προς το 
Υπουργικό Συµβούλιο· 
 (γ) σε περίπτωση ανάκλησης του διορισµού του µε απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου, εφόσον δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 
την εκτέλεση των καθηκόντων του ή έχει υποπέσει σε βαρύ παράπτωµα. 
(6) Σε περίπτωση που η θέση κενούται κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο (5), το 
Υπουργικό Συµβούλιο διορίζει νέο µέλος για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους, 
του οποίου η θέση έχει κενωθεί. Σε περίπτωση που ο διορισµός του µέλους, του 
οποίου η θέση έχει κενωθεί έγινε από τον κατάλογο που υπέβαλε η Παγκύπρια 
Συνεργατική Συνοµοσπονδία, κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1), το Υπουργικό 
Συµβούλιο διορίζει νέο µέλος από κατάλογο διπλάσιου αριθµού προσώπων, τον 
οποίο υποβάλλει η Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία για το σκοπό αυτό, εκτός 
εάν αυτή παραλείψει να το πράξει εντός τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία που 
καλείται εγγράφως προς τούτο. 
(7)(α) Η Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρία, µε ειδοποίηση που αποστέλλεται σε όλα 
τα µέλη της από τον Έφορο ή, σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του Εφόρου ή 
πρόσκαιρου κωλύµατός του, από τον αντικαταστάτη του κατά τις διατάξεις του 
εδαφίου (1) του άρθρου 4Α: 



 Νοείται ότι, συνεδρίες συγκαλούνται όταν το επιβάλλει η διεξαγωγή των εργασιών 
και οπωσδήποτε τουλάχιστον µία φορά το µήνα· 
(β) Ο Έφορος συγκαλεί συνεδρία της Επιτροπής εφόσον αυτό του ζητηθεί από δύο 
µέλη της Επιτροπής µε γραπτό αίτηµα, στο οποίο καθορίζονται τα θέµατα, για τα 
οποία ζητείται η σύγκληση της συνεδρίας. 
(8) Της Επιτροπής, προεδρεύει ο Έφορος ή ο αντικαταστάτης του κατά τις διατάξεις 
του εδαφίου (1) του άρθρου 4Α. 
(9) Η παρουσία του Εφόρου ή του αντικαταστάτη του και δύο τουλάχιστο µελών της 
Επιτροπής συνιστά απαρτία. 
(10) Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων 
µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος της 
συνεδρίας. 
(11) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρούνται κατά τον οριζόµενο 
από την Επιτροπή τρόπο και εφόσον δεν αποφασισθεί διαφορετικά από την Επιτροπή 
ή από αρµόδιο δικαστήριο ή από πειθαρχικό όργανο που έχει συσταθεί διά νόµου, τα 
πρακτικά της Επιτροπής δε δηµοσιοποιούνται. 
(12) Χηρεία θέσης στην Επιτροπή ή ελάττωµα στο διορισµό µέλους της δεν επιφέρει 
ακυρότητα των πράξεων ή διαδικασιών της Επιτροπής. 
(13) Στις συνεδρίες της Επιτροπής δύνανται να µετέχουν υπάλληλοι της Υπηρεσίας 
Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών ή άλλα πρόσωπα που η Επιτροπή 
δυνατό να αποφασίσει, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 
(14) Στα µέλη της Επιτροπής καταβάλλεται αντιµισθία, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο.». 
7. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη αµέσως µετά το άρθρο 5 του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 
5Α.―(1) Η Επιτροπή― 
 (α) Εποπτεύει την λειτουργία της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης 
Συνεργατικών Εταιρειών· 
 (β) καθορίζει και εποπτεύει την εφαρµογή της πολιτικής της Υπηρεσίας 
Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών· 
 (γ) ρυθµίζει µε κανονιστικής φύσεως αποφάσεις, θέµατα που κατά τον 
παρόντα Νόµο έχει εξουσία να ρυθµίζει· 
 (δ) υποβάλλει στο Υπουργικό Συµβούλιο προτάσεις για τη ρύθµιση 
θεµάτων που αυτό έχει εξουσία να ρυθµίζει κατά τον παρόντα Νόµο·  
 (ε) υποβάλλει στο Υπουργικό Συµβούλιο προτάσεις για τροποποιήσεις 
του παρόντος Νόµου ή των Θεσµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού· και 
 (στ) ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρµοδιότητες της ανατίθενται από τον 
παρόντα Νόµο ή από οποιοδήποτε άλλο νόµο. 
(2) Ο Έφορος ενηµερώνει την Επιτροπή για τα τρέχοντα ζητήµατα της αρµοδιότητάς 
της και παρέχει προς αυτή τέτοια στοιχεία και πληροφορίες, τα οποία δύνανται να τη 
διευκολύνουν στη λήψη αποφάσεων και στον καθορισµό της πολιτικής της. 
(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), η Επιτροπή― 
 (α) Λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε να παρέχονται στην Κεντρική 
Τράπεζα από την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών όλα 
τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν τα συνεργατικά πιστωτικά 
ιδρύµατα για σκοπούς νοµισµατοπιστωτικής πολιτικής, παρακολούθησης του 
ισοζυγίου πληρωµών και πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή 
διεθνούς οργανισµού, στον οποίο συµµετέχει η ∆ηµοκρατία και, µεριµνά, κατόπιν 
σχετικού αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας, για τη διεξαγωγή από την Υπηρεσία 
Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και την Κεντρική Τράπεζα από 



κοινού, επί τόπου επαλήθευσης στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα αναφορικά µε 
τα πιο πάνω υποβληθέντα στοιχεία· 
 (β) λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε να παρέχονται στην Κεντρική 
Τράπεζα από την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών όλα 
τα αναγκαία, για σκοπούς άσκησης ενοποιηµένης εποπτείας, στοιχεία και 
πληροφορίες που αφορούν τα συνδεδεµένα µε τον Κεντρικό Φορέα συνεργατικά 
πιστωτικά ιδρύµατα και, µεριµνά για τη διεξαγωγή από την Υπηρεσία Εποπτείας και 
Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και από την Κεντρική Τράπεζα κοινών 
δειγµατοληπτικών ελέγχων στα εν λόγω συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα, όποτε η 
Κεντρική Τράπεζα το θεωρήσει αναγκαίο.». 
8. Το εδάφιο (5) του άρθρου 12 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την 
αντικατάσταση του σηµείου της τελείας στο τέλος αυτού µε δύο τελείες και την 
προσθήκη αµέσως µετά της ακόλουθης επιφύλαξης: 
«Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των όσων προβλέπονται στο παρόν εδάφιο, 
εγγεγραµµένες εταιρείες που ασκούν εργασίες συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος, 
των οποίων η ευθύνη είναι απεριόριστη δύνανται να τροποποιούν τους ειδικούς 
κανονισµούς τους, ώστε η ευθύνη των µελών τους ή µερικών από αυτά να 
περιορίζεται σε συγκεκριµένο ποσό συνεισφοράς των µελών αυτών σε περίπτωση 
ζηµιών ή εκκαθάρισης ή έγκρισης σχεδίου διευθετήσεως σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο Μέρος ΧΙ, νοουµένου ότι το ποσό της συνεισφοράς είναι άµεσα 
απαιτητό και πληρωτέο, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε απαίτηση του µέλους έναντι 
του ιδρύµατος. Σε τέτοια περίπτωση, ο περιορισµός της ευθύνης των µελών 
συντελείται αφού υποβληθεί στο γραφείο του Εφόρου το πρωτότυπο της έγγραφης 
δήλωσης ανάληψης ευθύνης σύµφωνα µε τον τύπο που καθορίζεται από τους 
Θεσµούς.». 
9. Το άρθρο 19 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την προσθήκη αµέσως µετά το 
εδάφιο (15) του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
«(16) Η Υπηρεσία υποχρεούται να γνωστοποιεί αµέσως στον Έφορο οποιαδήποτε 
πληροφορία ή γεγονός περιέρχεται σε γνώση της αναφορικά µε εγγεγραµµένη 
εταιρεία που ασκεί εργασίες συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος, του οποίου ασκεί 
τον οικονοµικό έλεγχο, και που είναι δυνατόν― 
 (i) Να αποτελεί ουσιαστική παράβαση των νοµοθετικών ή κανονιστικών 
διατάξεων που διέπουν τις προϋποθέσεις άσκησης των εργασιών της εταιρείας αυτής· 
 (ii) να θίγει τη συνέχεια της εκµετάλλευσης της εταιρείας αυτής· ή 
 (iii) να οδηγήσει σε άρνηση της έγκρισης των λογαριασµών της εταιρείας ή 
στη διατύπωση επιφυλάξεων επί των λογαριασµών αυτών.». 
10. Το άρθρο 37 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού µετά τις λέξεις «εγγεγραµµένη 
εταιρεία» (πρώτη γραµµή) των λέξεων «εξαιρουµένων των συνεργατικών πιστωτικών 
ιδρυµάτων». 
 (β) µε την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού µετά τις λέξεις «εγγεγραµµένη 
εταιρεία» (πρώτη γραµµή) των λέξεων «εξαιρουµένων των συνεργατικών πιστωτικών 
ιδρυµάτων»· και 
 (γ) µε την προσθήκη µετά το εδάφιο (2) αυτού του ακόλουθου νέου 
εδαφίου (3): 
«(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), οι συναλλαγές 
εγγεγραµµένης εταιρείας µε πρόσωπα, τα οποία δεν είναι µέλη της υπόκεινται στις 
καθοριζόµενες από τους Θεσµούς απαγορεύσεις και περιορισµούς.». 
11. Τα άρθρα 38 και 39 του βασικού νόµου καταργούνται. 
 



 
12. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη σε αυτόν αµέσως µετά το άρθρο 
41 αυτού, των ακόλουθων νέων Μερών VIA και VIB: 
 
«ΜΕΡΟΣ VIΑ ― ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 
41Α.―(1) Απαγορεύεται σε εγγεγραµµένη εταιρεία, σε νοµικό πρόσωπο ή σε ένωση 
προσώπων που έχει συσταθεί ως συνεργατικός οργανισµός σε κράτος µέλος ή τρίτη 
χώρα η διεξαγωγή εργασιών αποδοχής καταθέσεων από το κοινό ή η παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήµατος, εκτός εάν πρόκειται για― 
 (α) Εγγεγραµµένη εταιρεία, στην οποία έχει παραχωρηθεί άδεια 
λειτουργίας κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, περιλαµβανοµένης άδειας 
λειτουργίας που παραχωρείται σε εγγεγραµµένη εταιρεία κατόπιν σύνδεσής της µε 
τον Κεντρικό Φορέα και, η οποία δεν έχει ανακληθεί· 
 (β) νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων που έχει συσταθεί ως 
συνεργατικός οργανισµός σε κράτος µέλος που εγκαθίσταται στη ∆ηµοκρατία για να 
ασκεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ή που παρέχει 
διασυνοριακώς στη ∆ηµοκρατία υπηρεσίες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτών 
και για τις οποίες έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια λειτουργίας από το κράτος–µέλος 
καταγωγής· 
 (γ) νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων που έχει συσταθεί ως 
συνεργατικός οργανισµός σε τρίτη χώρα και στο οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια 
λειτουργίας κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόµου· 
 (δ) νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων που έχει συσταθεί ως 
συνεργατικός οργανισµός σε τρίτη χώρα και που έχει εξασφαλίσει δικαίωµα 
εγκατάστασης σε κράτος µέλος, όταν εγκαθίσταται στη ∆ηµοκρατία για την άσκηση 
των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο Παράρτηµα και, για τις οποίες έχει 
εξασφαλίσει σχετική άδεια λειτουργίας σε κράτος µέλος. 
(2) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1), διαπράττει αδίκηµα που 
τιµωρείται µε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη ή µε χρηµατικό ποσό που 
δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες λίρες (ΛΚ 100.000) ή και µε τις δύο αυτές ποινές. 
41Β.―(1) Άδεια λειτουργίας δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Μέρους 
παραχωρείται µόνον εφόσον: 
 (α) Πρόκειται περί εγγεγραµµένης εταιρείας που αιτείται άδεια 
λειτουργίας ως αναγνωρισµένου συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος― 
 (i) ∆ιαθέτει χωριστά ίδια κεφάλαια ποσού σε λίρες Κύπρου που 
ισοδυναµούν τουλάχιστο µε ένα εκατοµµύριο ευρώ, όπως τα κεφάλαια αυτά 
υπολογίζονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον παρόντα Νόµο, στους Θεσµούς ή 
στα διατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου (α) του άρθρου 41Ι·  
 (ii) διευθύνεται από δύο τουλάχιστο πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν την 
απαιτούµενη εντιµότητα και αναγκαία πείρα, που καθορίζουν αποτελεσµατικά τον 
προσανατολισµό των δραστηριοτήτων της και έχει καλή διοικητική και λογιστική 
οργάνωση και πρόσφορες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου· 
 (iii) τα πρόσωπα που ελέγχουν ποσοστό του κεφαλαίου της ή των 
δικαιωµάτων ψήφου µεγαλύτερου του δέκα επί τοις εκατόν (10%) πληρούν τις 
προϋποθέσεις που τίθενται από τον παρόντα Νόµο, τους Θεσµούς ή τα διατάγµατα 
που εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου (γ) του άρθρου 41Ι· 
 (iv) διαθέτει ή, προκειµένου περί νεοσυσταθείσης εγγεγραµµένης 
εταιρείας, ικανοποιεί τον Έφορο ότι θα αποκτήσει πριν την έναρξη των εργασιών της 
την απαιτούµενη οικονοµική επάρκεια και ρευστότητα για να επιτελέσει το 
πρόγραµµα δραστηριοτήτων, στο οποίο αποσκοπεί και υποβάλλει µε την αίτησή της, 



σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο, στους 
Θεσµούς ή στα διατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 41Ι· και 
 (v) ικανοποιεί τον Έφορο ότι δύναται να διεξάγει τις εργασίες της µε 
τρόπο που να διασφαλίζει τους καταθέτες της και γενικά όσους συναλλάττονται µε 
αυτή· 
 (β) προκειµένου περί άλλης εγγεγραµµένης εταιρείας που ασκεί εργασίες 
συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος, έχει συνδεθεί µε τον Κεντρικό Φορέα, αφού 
πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο (γ) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 41Ζ· 
 (γ) προκειµένου περί νοµικού προσώπου ή ένωσης προσώπων που έχει 
συσταθεί ως συνεργατικός οργανισµός σε τρίτη χώρα και, χωρίς να έχει εξασφαλίσει 
προηγουµένως άδεια λειτουργίας άσκησης εργασιών αποδοχής καταθέσεων ή 
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήµατος σε κράτος µέλος, προτίθεται να 
εγκατασταθεί στη ∆ηµοκρατία µέσω υποκαταστήµατος ή να παρέχει διασυνοριακώς 
υπηρεσίες αποδοχής καταθέσεων ή ηλεκτρονικού χρήµατος― 
 (i) πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν Μέρος για την 
παραχώρηση άδειας λειτουργίας σε εγγεγραµµένη εταιρεία ως αναγνωρισµένου 
συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος· 
 (ii) ικανοποιεί τον Έφορο ότι παρέχονται όλα τα απαιτούµενα εχέγγυα ή 
προϋποθέσεις για την άσκηση αποτελεσµατικής εποπτείας σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του παρόντος Νόµου· 
 (iii) έχει εξασφαλίσει οποιαδήποτε άλλη απαιτούµενη άδεια για την 
άσκηση των δραστηριοτήτων του στη ∆ηµοκρατία δυνάµει των διατάξεων 
οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόµου στη ∆ηµοκρατία. 
(2) Στην άδεια λειτουργίας καθορίζονται οι εργασίες ή δραστηριότητες που το 
πρόσωπο, στο οποίο η άδεια έχει παραχωρηθεί δύναται να ασκεί και οποιοιδήποτε 
άλλοι όροι ή προϋποθέσεις έχουν τεθεί. 
(3) Άρνηση χορήγησης άδειας λειτουργίας κοινοποιείται στον αιτητή εντός χρονικού 
διαστήµατος που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης ή την ηµεροµηνία υποβολής των τελευταίων συµπληρωµατικών στοιχείων 
που αφορούν την αίτηση, σε οποιαδήποτε δε περίπτωση, εντός ενός έτους από την 
υποβολή της αίτησης.  
(4) Ο Έφορος γνωστοποιεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κάθε άδεια 
λειτουργίας που παραχωρεί ή ανακαλεί. 
41Γ.―(1) Νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων που έχει συσταθεί ως συνεργατικός 
οργανισµός σε κράτος µέλος, δύναται να ασκεί στη ∆ηµοκρατία οποιαδήποτε από τις 
δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα µε την εγκατάσταση 
υποκαταστήµατος ή µε τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, εφόσον πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 (α) Προκειµένου περί εγκατάστασης υποκαταστήµατος― 
 (i) Έχει λάβει και έχει σε ισχύ άδεια λειτουργίας για την άσκηση 
εργασιών αποδοχής καταθέσεων ή παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήµατος από 
το κράτος µέλος καταγωγής· 
 (ii) οι δραστηριότητες που αναπτύσσει καλύπτονται από την άδεια 
λειτουργίας· 
 (iii) η αρµόδια εποπτική αρχή του κράτους µέλους καταγωγής έχει 
κοινοποιήσει στον Έφορο― 
 (αα) το πρόγραµµα δραστηριοτήτων, στο οποίο αναφέρονται 
κατ’ ελάχιστον, το είδος των εργασιών που πρόκειται να ασκηθούν από το 
υποκατάστηµα και η οργανωτική δοµή αυτού· 



 (ββ) τη διεύθυνση στη ∆ηµοκρατία, στην οποία το υποκατάστηµα δέχεται 
επιδόσεις· 
 (γγ) τα ονόµατα των υπευθύνων για τη διοίκηση του υποκαταστήµατος· και 
 (δδ) το ύψος των ίδιων κεφαλαίων και του συντελεστή φερεγγυότητας του 
συνεργατικού οργανισµού· και 
 (iv) ο Έφορος, µε ανακοίνωσή του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας έχει γνωστοποιήσει την πρόθεση εγκατάστασης ή τις 
τυχόν προϋποθέσεις υπό τις οποίες για λόγους δηµόσιου συµφέροντος θα ασκούνται 
οι εργασίες του υποκαταστήµατος:  
Νοείται ότι η δηµοσίευση της ανακοίνωσης αυτής παύει να αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση εφόσον παρέλθουν δύο µήνες από την παραλαβή από τον Έφορο, της 
αναφεροµένης στην υποπαράγραφο (iii) κοινοποίησης.  
 (β) Προκειµένου περί διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών― 
 (i) εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις 
υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (α)· και 
 (ii) η αρµόδια εποπτική αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, 
κοινοποιήσει στον Έφορο το είδος των εργασιών, τις οποίες το εν λόγω πρόσωπο 
σκοπεύει να ασκήσει. 
(2) Με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασία που προβλέπονται στο εδάφιο (1), 
νοµικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συσταθεί σε κράτος µέλος και αποτελούν θυγατρική 
επιχείρηση πιστωτικού ιδρύµατος ή πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν συσταθεί ως 
συνεργατικοί οργανισµοί σε κράτος µέλος, έχουν δικαίωµα εγκατάστασης 
υποκαταστήµατος ή παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών στη ∆ηµοκρατία για 
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα, εάν― 
 (α) Η µητρική επιχείρηση ή οι µητρικές επιχειρήσεις έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας για την άσκηση εργασιών αποδοχής καταθέσεων ή για την παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήµατος στο κράτος µέλος µε βάση το δίκαιο, του οποίου 
έχει συσταθεί η θυγατρική· 
 (β) οι ίδιες δραστηριότητες ασκούνται στο κράτος µέλος καταγωγής από 
τη µητρική ή τη θυγατρική· 
 (γ) η µητρική ή οι µητρικές επιχειρήσεις που είναι πιστωτικά ιδρύµατα 
κατέχουν ποσοστό τουλάχιστο του ενενήντα επί τοις εκατόν (90%) του µετοχικού 
τους κεφαλαίου· 
 (δ) η µητρική ή οι µητρικές επιχειρήσεις που είναι πιστωτικά ιδρύµατα ή 
τουλάχιστο µία από αυτές επιβεβαιώνουν ότι ευθύνονται εις ολόκληρον για τις 
υποχρεώσεις της θυγατρικής· και 
 (ε) η συνδροµή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν εδάφιο 
επιβεβαιώνεται από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές του κράτους µέλους καταγωγής µε 
την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού που αποστέλλεται στον Έφορο. 
(3) Νοµικά πρόσωπα που εγκαθίστανται ή παρέχουν διασυνοριακώς υπηρεσίες στη 
∆ηµοκρατία δυνάµει του άρθρου αυτού έχουν την ευχέρεια να χρησιµοποιούν στη 
∆ηµοκρατία την ίδια επωνυµία που χρησιµοποιούν στο κράτος µέλος καταγωγής 
τους: 
Νοείται ότι ο Έφορος δύναται να απαιτήσει από αυτά, την προσθήκη στην επωνυµία 
τους οποιασδήποτε επεξήγησης για σκοπούς αποφυγής σύγχυσης. 
41∆.―(1) Άνευ επηρεασµού οποιασδήποτε άλλης αρµοδιότητας ή εξουσίας του, ο 
Έφορος εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόµου και είναι 
αρµόδιος― 
 (α) Για τον έλεγχο της οργανωτικής διάρθρωσης, της οικονοµικής 
επάρκειας, της φερεγγυότητας των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν 



εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας, καθώς και για την τήρηση από αυτά των αρχών που 
εκάστοτε καθορίζονται σχετικά µε την νοµισµατική πολιτική·  
 (β) προκειµένου περί συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν 
εγκατασταθεί µέσω υποκαταστήµατος ή παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες στη 
∆ηµοκρατία, για τον έλεγχο της ρευστότητας, του κινδύνου της αγοράς, καθώς και 
για την τήρηση από αυτά, των µέτρων που εκάστοτε καθορίζονται σχετικά µε την 
νοµισµατική πολιτική· 
 (γ) για τη συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών, επαλήθευση στοιχείων, 
εκχώρηση ή ανάληψη της ευθύνης προληπτικού ελέγχου των συνεργατικών 
πιστωτικών ιδρυµάτων ή των θυγατρικών µε αυτά επιχειρήσεων ή άλλων 
επιχειρήσεων που υπάγονται σε αυτόν, µε άλλες αρµόδιες εποπτικές αρχές κράτους 
µέλους ή τρίτης χώρας, νοουµένου ότι οι κοινοποιούµενες πληροφορίες καλύπτονται 
όσον αφορά το επαγγελµατικό απόρρητο, από εγγυήσεις τουλάχιστον ισοδύναµες µε 
αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 41Η· 
 (δ) για τη λήψη µέτρων εξυγίανσης, την παύση της Επιτροπείας ή 
οποιουδήποτε αξιωµατούχου και το διορισµό εκκαθαριστού εγγεγραµµένων 
εταιρειών που ασκούν εργασίες συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος· 
 (ε) για τη, για σκοπούς ενοποιηµένης εποπτείας, εποπτεία των 
εγγεγραµµένων εταιρειών που εντάσσονται στον Κεντρικό Φορέα κατά τις διατάξεις 
της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 41Ζ· 
 (στ) για την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του ανατίθενται 
µε βάση τον παρόντα Νόµο ή οποιοδήποτε άλλο Νόµο.  
(2) Χωρίς περιορισµό οποιασδήποτε άλλης αρµοδιότητας ή εξουσίας του Εφόρου που 
προβλέπεται στη συνεργατική νοµοθεσία, ο Έφορος― 
 (α) Χορηγεί, αναστέλλει ή ανακαλεί άδειες λειτουργίας· 
 (β) διενεργεί ελέγχους, συλλέγει πληροφορίες αναφορικά µε τις εργασίες 
ή την οργανωτική διάρθρωση ή την οικονοµική επάρκεια ή την ρευστότητα των 
συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων, καθώς και αναφορικά µε την τήρηση από τα 
συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα των αρχών που εκάστοτε καθορίζονται σχετικά µε 
τη νοµισµατική πολιτική ή οποιοδήποτε άλλο θέµα που αφορά την προληπτική 
εποπτεία των εν λόγω ιδρυµάτων· 
 (γ) επιβάλλει τις κατά τον παρόντα Νόµο προβλεπόµενες διοικητικές 
κυρώσεις·  
 (δ) συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες µε άλλες δηµόσιες αρχές 
στη ∆ηµοκρατία και µε αρµόδιες εποπτικές αρχές κράτους–µέλους ή τρίτης χώρας 
αναφορικά µε τις εργασίες ή την οικονοµική επάρκεια ή τη ρευστότητα των 
συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων που ελέγχει κατά τα οριζόµενα στον παρόντα 
Νόµο ή των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων που ασκούν το δικαίωµα 
εγκατάστασής τους ή παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών στη ∆ηµοκρατία κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 41Γ και, προς το σκοπό αυτό συνάπτει πρωτόκολλα 
συνεργασίας µε οποιαδήποτε τέτοια αρχή· 
 (ε) γνωστοποιεί τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες για λόγους δηµόσιου 
συµφέροντος, συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα που πρόκειται να εγκατασταθεί στη 
∆ηµοκρατία, διεξάγει τις εργασίες του· 
 (στ) συνεργάζεται µε την Κεντρική Τράπεζα µε σκοπό την αποτελεσµατική 
εφαρµογή από τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα των ρυθµίσεων που αφορούν τη 
νοµισµατική πολιτική·  
 (ζ) λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την εφαρµογή των διατάξεων του 
εδαφίου (3) του άρθρου 5Α· και 



 (η) είναι αρµόδιος για κάθε άλλη ενέργεια, η οποία κατά τη συνεργατική 
νοµοθεσία ή οποιαδήποτε ισχύουσα στη ∆ηµοκρατία πράξη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, αφορά θέµα, το οποίο εµπίπτει στις κατά τον παρόντα Νόµο 
αρµοδιότητες του Εφόρου. 
41Ε.―(1) Οποιοσδήποτε κατέχει άδεια λειτουργίας συµπεριλαµβανοµένου 
αναγνωρισµένου συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος υποχρεούται― 
 (α) Να τηρεί τους όρους της άδειας λειτουργίας που του έχει παραχωρηθεί 
ή οποιοδήποτε όρο του έχει τεθεί µετά την παραχώρηση της εν λόγω αδείας· 
 (β) να τηρεί σε συνεχή βάση τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται για την 
απόκτηση άδειας λειτουργίας· 
 (γ) να εκτελεί µόνον εργασίες ή υπηρεσίες, οι οποίες προβλέπονται στο 
πρόγραµµα δραστηριοτήτων του· 
 (δ) να συµµορφώνεται προς τις εκάστοτε προβλεπόµενες υποχρεώσεις, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον παρόντα Νόµο, στους Θεσµούς, στα διατάγµατα 
και στις αποφάσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τα άρθρα 41Ι και 41Ζ αντίστοιχα. 
(2) Επιπροσθέτως των όσων αναφέρονται στο εδάφιο (1), αναγνωρισµένο 
συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα υποχρεούται― 
 (α) Να αναρτά και διατηρεί ανηρτηµένο σε περίοπτη θέση της εισόδου 
οποιουδήποτε υποκαταστήµατος ή άλλου χώρου του, στο οποίο εισέρχεται το κοινό, 
πιστό αντίγραφο της άδειας που του έχει χορηγηθεί· και 
 (β) να αναφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο πλησίον του ονόµατός του, στο 
επιστολόχαρτό του, σε οποιοδήποτε έντυπο που εκδίδει προς επιβεβαίωση είσπραξης 
χρηµάτων, στους ετήσιους λογαριασµούς του, σε φυλλάδια παρουσίασης των 
εργασιών του ή σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, κατά πόσο λειτουργεί ως 
αναγνωρισµένο συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα 
κατόπιν σύνδεσής του µε τον Κεντρικό Φορέα. 
41ΣΤ.―(1) Ο Έφορος µε αιτιολογηµένη απόφασή του, έχει εξουσία― 
 (α) Να χορηγεί άδεια χωρίς οποιουσδήποτε όρους ή µε τέτοιους όρους, 
τους οποίους κρίνει σκόπιµο να επιβάλει· 
 (β) να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας·  
 (γ) να απαιτεί την αναθεώρηση του υποβληθέντος προγράµµατος 
δραστηριοτήτων ή του σχεδίου του χρονοδιαγράµµατος συµµόρφωσης σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στη παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 41Ζ. 
(2) Ο Έφορος έχει εξουσία οποτεδήποτε, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, να 
τροποποιεί ή να ανακαλεί οποιουσδήποτε όρους έχουν επιβληθεί ή να επιβάλλει 
οποιουσδήποτε νέους όρους σε χορηγηθείσα άδεια. 
(3) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των εξουσιών που αναφέρονται στα εδάφια (1) 
και (2), ο Έφορος δύναται να λαµβάνει όλα ή οποιαδήποτε από τα µέτρα που 
προβλέπονται στο παρόν εδάφιο σε περίπτωση που οποιοσδήποτε, στον οποίο έχει 
παραχωρήσει άδεια λειτουργίας, παραλείπει να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε 
διάταξη του παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε Θεσµού, διατάγµατος ή απόφασης που 
εκδίδεται δυνάµει αυτού ή µε τους όρους της αδείας του ή όταν η ρευστότητα και η 
αξία των στοιχείων του ενεργητικού του έχουν κατά τη γνώµη του Εφόρου αλλοιωθεί 
ή επηρεαστεί δυσµενώς ή όταν υφίσταται κίνδυνος να ελαττωθεί η ικανότητα του 
συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος για έγκαιρη αντιµετώπιση των υποχρεώσεών του 
ή όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την εξασφάλιση των συµφερόντων των καταθετών 
ή πιστωτών― 
 (α) Να λάβει ορισµένα µέτρα ή να αποφύγει να υιοθετήσει ή να συνεχίσει 
να ακολουθεί µια συγκεκριµένη κατεύθυνση ή πολιτική ή να περιορίσει το πεδίο ή 
την έκταση των εργασιών του καθ’ οιονδήποτε τρόπο· 



 (β) να επιβάλει περιορισµούς στην αποδοχή καταθέσεων ή την παροχή 
χορηγήσεων ή την πραγµατοποίηση επενδύσεων· 
 (γ) να απαγορεύσει την προσέλκυση καταθέσεων ή από καθορισµένα 
πρόσωπα ή υπό ορισµένους όρους· 
 (δ) να απαγορεύσει τη διεξαγωγή οποιασδήποτε συναλλαγής ή 
κατηγορίας συναλλαγών· 
 (ε) να απαιτήσει την αποµάκρυνση ή αλλαγή καθηκόντων οποιουδήποτε 
αξιωµατούχου ή υπαλλήλου. 
(4) Ο Έφορος έχει εξουσία, µε αιτιολογηµένη απόφασή του να ανακαλεί οποτεδήποτε 
χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας, εάν―  
 (α) Το συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα που έχει εξασφαλίσει άδεια 
λειτουργίας, παραιτηθεί ρητά από αυτήν ή σταµατήσει να ασκεί τις κύριες 
δραστηριότητές του για περίοδο µεγαλύτερη των έξι µηνών· 
 (β) διαπιστώσει ότι η άδεια έχει αποκτηθεί κατόπιν ψευδών δηλώσεων ή 
απόκρυψης ουσιαστικών γεγονότων· 
 (γ) το συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα που έχει εξασφαλίσει άδεια 
λειτουργίας δεν πληροί οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που προβλέπεται στον 
παρόντα Νόµο, στους Θεσµούς, στα εκάστοτε εκδιδόµενα διατάγµατα ή στις 
αποφάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 41Ι και 41Ζ αντίστοιχα· 
 (δ) το συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα που έχει εξασφαλίσει άδεια 
λειτουργίας δεν τηρεί τους όρους, µε βάση τους οποίους η άδεια έχει χορηγηθεί ή 
οποιοδήποτε όρο έχει τεθεί µετά την παραχώρησή της· ή 
 (ε) το συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα που έχει εξασφαλίσει άδεια 
λειτουργίας, δεν τηρεί τις συνεχείς υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα 
Νόµο, στους Θεσµούς, στα εκάστοτε εκδιδόµενα διατάγµατα ή στις αποφάσεις, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 41Ι και 41Ζ. 
(5) Ο Έφορος έχει εξουσία να αναστείλει την εφαρµογή της απόφασης που εκδίδει 
σύµφωνα µε το εδάφιο (4), εάν κρίνει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση αυτή 
το επιτρέπουν ή να ανακαλέσει τέτοια απόφαση, εάν οι λόγοι που οδήγησαν στην 
απόφαση αυτή έχουν εκλείψει. 
(6) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 41Γ, ο Έφορος έχει εξουσία µε 
αιτιολογηµένη απόφασή του να απαγορεύει σε νοµικό πρόσωπο ή σε ένωση 
προσώπων που έχει συσταθεί ως συνεργατικός οργανισµός σε κράτος άλλο από τη 
∆ηµοκρατία ή σε θυγατρική εταιρεία του οργανισµού αυτού που έχει εγκατασταθεί ή 
παρέχει διασυνοριακές υπηρεσίες στη ∆ηµοκρατία ως συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα, 
την άσκηση όλων ή µέρους των εργασιών ή υπηρεσιών που προσφέρει στη 
∆ηµοκρατία, εάν διαπιστώσει ότι τέτοιο νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή 
θυγατρική εταιρεία δεν τηρεί οποιουσδήποτε όρους της άδειας λειτουργίας του για 
την άσκηση εργασιών αποδοχής καταθέσεων ή για την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικού χρήµατος ή δεν τηρεί οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα Νόµο, στους Θεσµούς, στα διατάγµατα ή στις αποφάσεις 
που εκδίδονται δυνάµει αυτού:  
Νοείται ότι εκτός από επείγουσες περιπτώσεις που αφορούν την προστασία των 
συµφερόντων των καταθετών ή άλλων συναλλασσοµένων µε τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, ο Έφορος δεν εκδίδει απόφαση απαγόρευσης, εκτός 
εάν προηγουµένως έχει ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
καταγωγής και έχει παρέλθει εύλογο χρονικό διάστηµα για άρση της παράβασης. 
(7) Όποιος, παρά την έκδοση απόφασης απαγόρευσης σύµφωνα µε το εδάφιο (6) που 
του έχει κοινοποιηθεί, συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες εντός της ∆ηµοκρατίας, η 
προσφορά των οποίων απαγορεύεται σύµφωνα µε την απόφαση απαγόρευσης, 



διαπράττει αδίκηµα που σε περίπτωση καταδίκης τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης που 
δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη ή µε χρηµατικό ποσό που δεν υπερβαίνει τις εκατό 
χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 100.000) ή και µε τις δύο αυτές ποινές. 
41Ζ.―(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 41Ι, η Επιτροπή έχει εξουσία να 
καθορίζει ή τροποποιεί, στα πλαίσια των ισχυουσών στη ∆ηµοκρατία πράξεων της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε απόφασή της που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας― 
 (α) Τον τύπο, το χρόνο υποβολής, τη µορφή, τα στοιχεία ή τις 
πληροφορίες που περιέχουν τα προγράµµατα δραστηριοτήτων ή τα σχέδια 
χρονοδιαγράµµατος συµµόρφωσης των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων που 
αποτείνονται να λάβουν ή κατέχουν άδεια λειτουργίας· 
 (β) τους λογαριασµούς, τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που περιοδικά ή 
κατά περίσταση, τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα που αποτείνονται να λάβουν ή 
κατέχουν άδεια λειτουργίας πρέπει να υποβάλλουν όπως και τη µορφή, τον τύπο και 
τα χρονοδιαγράµµατα εντός των οποίων αυτά πρέπει να υποβάλλονται· 
 (γ) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εγγεγραµµένη εταιρεία που ασκεί 
εργασίες συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος δύναται να εξασφαλίσει άδεια 
λειτουργίας κατόπιν σύνδεσής της µε τον Κεντρικό Φορέα· 
 (δ) τις προϋποθέσεις ή τους όρους λειτουργίας υποκαταστηµάτων ή 
παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών από εγγεγραµµένες εταιρείες που ασκούν 
εργασίες συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος σε κράτος µέλος ή τρίτη χώρα· 
 (ε) τις διαδικασίες διοικητικής ή λογιστικής οργάνωσης και εσωτερικού 
ελέγχου των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων που κατέχουν άδεια λειτουργίας·  
 (στ) τις προϋποθέσεις που αφορούν τη, σε ενοποιηµένη βάση, υποβολή των 
στοιχείων και πληροφοριών που συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα που αποτείνονται 
να λάβουν ή κατέχουν άδεια λειτουργίας παραθέτουν, αναφορικά µε τη 
φερεγγυότητα, την επάρκεια των ίδιων κεφαλαίων σε σχέση µε τους κινδύνους της 
αγοράς και των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων, καθώς και τον τρόπο και την 
έκταση της ενοποίησης· 
 (ζ) τον τύπο, τη µορφή, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που τα 
συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα που εγκαθίστανται ή παρέχουν διασυνοριακές 
υπηρεσίες στη ∆ηµοκρατία, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 41Γ, πρέπει να 
παρέχουν αναφορικά µε την εποπτεία της ρευστότητας, της νοµισµατικής πολιτικής 
και των κινδύνων της αγοράς και τη, για στατιστικούς λόγους, περιοδική παράθεση 
των πράξεων που πραγµατοποιούν στη ∆ηµοκρατία, τον τρόπο και το χρόνο 
υποβολής τους· 
 (η) τα έντυπα, τα ηλεκτρονικά συστήµατα ή οποιασδήποτε άλλης µορφής 
µέσα ή συστήµατα καταγραφής, φύλαξης διαβίβασης και αρχειοθέτησης 
πληροφοριών και δεδοµένων, τα οποία τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα που 
κατέχουν άδεια λειτουργίας πρέπει να διατηρούν· 
 (θ) κατόπιν σχετικής εισήγησης του Κεντρικού Φορέα, τις προϋποθέσεις 
και όρους σύνδεσης οποιασδήποτε εγγεγραµµένης εταιρείας που ασκεί εργασίες 
συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος µε τον Κεντρικό Φορέα και οποιοδήποτε άλλο 
θέµα σχετίζεται µε τη σύνδεση αυτή. 
(2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η Επιτροπή δύναται µε απόφασή της 
που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να καθορίζει τους 
όρους, προϋποθέσεις και οποιοδήποτε άλλο θέµα είναι δεκτικό καθορισµού 
αναφορικά µε την άσκηση εργασιών από τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα. 
41Η.―(1) Ο Έφορος, τα µέλη της Επιτροπής, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Εποπτείας 
και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, οποιαδήποτε πρόσωπα παρέχουν υπηρεσίες 



µε βάση το εδάφιο (6) του άρθρου 4 και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο λαµβάνει γνώση 
ένεκα της θέσης του ή κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, 
πληροφοριών εµπιστευτικής φύσεως, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, έχει 
υποχρέωση προς εχεµύθεια και οφείλει να χρησιµοποιεί τις πληροφορίες αυτές 
αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων του και να µην τις κοινοποιεί, παρά 
µόνο στην έκταση που η κοινοποίησή τους είναι αναγκαία στα πλαίσια διοικητικής 
προσφυγής που αφορά την άσκηση των καθηκόντων του ή εφόσον συνιστούν 
αποδεικτικά της τέλεσης ποινικού ή πειθαρχικού αδικήµατος, στοιχεία. 
(2) Η εχεµύθεια συνεπάγεται ότι οι εµπιστευτικές πληροφορίες που πρόσωπο 
λαµβάνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του δύνανται να ανακοινωθούν µόνο σε 
άλλες αρµόδιες αρχές της ∆ηµοκρατίας, συµπεριλαµβανοµένης και της Κεντρικής 
Τράπεζας, εφόσον αναφέρονται σε θέµατα που εµπίπτουν στις κατά νόµο 
αρµοδιότητές τους. 
(3) Οι αρχές προς τις οποίες ανακοινώνονται οι κατά το εδάφιο (2) εµπιστευτικής 
φύσεως πληροφορίες υποχρεούνται σε εχεµύθεια: 
Νοείται ότι οι αρχές αυτές δεν κωλύονται να κοινοποιούν πληροφορίες σε αρχές 
άλλου κράτους σε απάντηση νόµιµου αιτήµατος. 
(4) Εάν συγκεκριµένη πληροφορία προέρχεται από κράτος µέλος, δύναται να 
κοινοποιηθεί µόνο µετά από ρητή έγκριση των αρµόδιων αρχών που τη διαβιβάζουν 
και, όπου αυτό ισχύει, µόνο για τους σκοπούς για τους οποίους δόθηκε η έγκριση 
αυτή. 
(5) Επιτρέπεται από τα αναφερόµενα στο εδάφιο (1) πρόσωπα η ανακοίνωση 
εµπιστευτικών πληροφοριών― 
 (α) Εφόσον η ανακοίνωση γίνεται υπό συνοπτική ή συγκεντρωτική µορφή 
κατά τρόπο που να µη διακριβώνεται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στο οποίο αυτή 
αναφέρεται, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης· 
 (β) στα πλαίσια αστικής διαδικασίας, σε περίπτωση πτώχευσης φυσικών 
προσώπων ή αναγκαστικής εκκαθάρισης νοµικών προσώπων νοουµένου ότι οι 
πληροφορίες αυτές δεν αφορούν τρίτους που λαµβάνουν µέτρα διάσωσής τους· ή  
 (γ) κατόπιν δικαστικού εντάλµατος. 
(6) Πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του παραβιάζει την υποχρέωση προς εχεµύθεια 
διαπράττει αδίκηµα που, σε περίπτωση καταδίκης τιµωρείται µε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τα δύο έτη ή µε χρηµατικό ποσό που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες 
λίρες (ΛΚ 5.000) ή και µε τις δύο αυτές ποινές και, προκειµένου περί δηµόσιου 
υπαλλήλου, η παραβίαση αυτή συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα, που τιµωρείται µέχρι και 
µε την ποινή της απόλυσης, µε βάση τις διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί 
∆ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµου. 
41Θ.―(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε µέλος της Επιτροπείας ή του Συµβουλίου ή 
του Εποπτικού Συµβουλίου εγγεγραµµένης εταιρείας, στο Γραµµατέα ή στο 
∆ιευθυντή ή σε υπάλληλο ή σε εκπρόσωπο εγγεγραµµένης εταιρείας που ασκεί 
εργασίες συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το 
οποίο έχει µε οποιοδήποτε τρόπο πρόσβαση στα αρχεία της να παρέχει, κοινοποιεί, 
αποκαλύπτει ή χρησιµοποιεί δι’ ίδιον όφελος οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά 
µε το λογαριασµό συγκεκριµένου πελάτη της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της 
εργοδότησης ή της επαγγελµατικής του σχέσης µε την εταιρεία αυτή και µετά τον 
τερµατισµό τους.  
(2) Το εδάφιο (1) δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις όπου― 
 (α) Ο πελάτης ή εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του παρέχει τη γραπτή 
συγκατάθεσή του για το σκοπό αυτό· 



 (β) ο πελάτης έχει κηρυχθεί σε πτώχευση δυνάµει του περί Πτωχεύσεων 
Νόµου ή εάν ο πελάτης είναι εταιρεία, αυτή τελεί υπό διάλυση δυνάµει του περί 
Εταιρειών Νόµου· 
 (γ) εκκρεµεί δικαστική διαδικασία µεταξύ της εταιρείας και του πελάτη ή 
του εγγυητή του αναφορικά µε το λογαριασµό του πελάτη·  
 (δ) οι πληροφορίες παρέχονται στην Αστυνοµία δυνάµει των διατάξεων 
οποιουδήποτε νόµου ή σε δηµόσιο λειτουργό κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο µε βάση 
τις διατάξεις σχετικού νόµου να λάβει τις πληροφορίες αυτές ή σε δικαστήριο κατά 
τη δίωξη ή εκδίκαση ποινικού αδικήµατος δυνάµει σχετικού νόµου· 
 (ε) έχει επιδοθεί στην εταιρεία δικαστικό διάταγµα κατάσχεσης χρηµάτων 
που βρίσκονται σε πίστη λογαριασµού πελάτη·  
 (στ) οι πληροφορίες απαιτούνται από συνάδελφο που εργοδοτείται από την 
ίδια εγγεγραµµένη εταιρεία ή θυγατρική της εταιρεία ή από ελεγκτή ή νοµικό 
σύµβουλο της εταιρείας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους·  
 (ζ) οι πληροφορίες είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση του αξιοχρέου των 
πελατών αναφορικά ή σε σχέση µε καλόπιστη εµπορική πράξη ή µέλλουσα εµπορική 
πράξη, εφόσον οι πληροφορίες που απαιτούνται είναι γενικής φύσεως και δε 
σχετίζονται µε στοιχεία λογαριασµού συγκεκριµένου πελάτη·  
 (η) οι πληροφορίες παρέχονται για σκοπούς τήρησης και λειτουργίας του 
Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών δυνάµει του άρθρου 41 των περί Τραπεζικών 
Εργασιών Νόµου. 
 (θ) η παροχή των πληροφοριών επιβάλλεται για λόγους δηµόσιου 
συµφέροντος ή προστασίας των συµφερόντων της εγγεγραµµένης εταιρείας. 
(3) Πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του παραβιάζει την υποχρέωση για τήρηση του 
απορρήτου που προβλέπεται στο άρθρο αυτό διαπράττει αδίκηµα που, σε περίπτωση 
καταδίκης τιµωρείται µε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή µε χρηµατικό 
ποσό που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες (ΛΚ 5.000) ή και µε τις δύο αυτές 
ποινές. 
41Ι. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, στα πλαίσια των ισχυουσών στη ∆ηµοκρατία 
πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας― 
 (α) Να καθορίζει το ύψος και τον τρόπο υπολογισµού του αρχικού ή του 
καθαρού ή των ίδιων ή συµπληρωµατικών κεφαλαίων ή των συντελεστών 
φερεγγυότητας ή των συντελεστών στάθµισης κινδύνων των συνεργατικών 
πιστωτικών ιδρυµάτων που αποτείνονται να λάβουν ή κατέχουν άδεια λειτουργίας· 
 (β) να καθορίζει τις προϋποθέσεις, τη µορφή και έκταση του ελέγχου της 
φερεγγυότητας και της επάρκειας των ίδιων κεφαλαίων σε σχέση µε τους κινδύνους 
της αγοράς και των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων των συνεργατικών 
πιστωτικών ιδρυµάτων που αποτείνονται να λάβουν ή κατέχουν άδεια λειτουργίας µε 
άλλα πιστωτικά ιδρύµατα ή επιχειρήσεις, σε ενοποιηµένη βάση· 
 (γ) να καθορίζει την οργανωτική διάρθρωση, τα προσόντα ή κωλύµατα 
των προσώπων που καθορίζουν ή ελέγχουν τις εργασίες ή κατέχουν σηµαντικό 
ποσοστό στο κεφάλαιο των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων που αποτείνονται 
να λάβουν ή κατέχουν άδεια λειτουργίας· 
 (δ) να καθορίζει τις υπηρεσίες ή δραστηριότητες που τα συνεργατικά 
πιστωτικά ιδρύµατα που αποτείνονται να λάβουν ή κατέχουν άδεια λειτουργίας 
δύνανται να αναπτύξουν, καθώς και οποιαδήποτε κριτήρια ή προϋποθέσεις 
απαιτούνται· 



 (ε) να καθορίζει τα όρια συµµετοχής των συνεργατικών πιστωτικών 
ιδρυµάτων που αποτείνονται να λάβουν ή κατέχουν άδεια λειτουργίας σε άλλες 
επιχειρήσεις· 
 (στ) να εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να καθορίζει οποιοδήποτε θέµα, το 
οποίο αναφέρεται στις παραγράφους (α), (β) (γ) (δ) ή (ε). 
41ΙΑ.―(1) Επιπροσθέτως οποιουδήποτε άλλου περιορισµού ή υποχρέωσης 
προβλέπεται στον παρόντα Νόµο, απαγορεύεται σε αναγνωρισµένο συνεργατικό 
πιστωτικό ίδρυµα― 
 (α) Να επιτρέπει, όπως η συνολική αξία των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων 
που παρέχει προς ένα πελάτη ή µία οµάδα συνδεδεµένων πελατών, υπερβεί 
οποτεδήποτε τα είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%) των ίδιων κεφαλαίων του ή 
οποιοδήποτε άλλο χαµηλότερο ποσοστό η Επιτροπή ήθελε οποτεδήποτε καθορίσει 
γενικά ή ειδικά για συγκεκριµένη κατηγορία συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος· 
 (β) να επιτρέπει, όπως η συνολική αξία όλων των µεγάλων 
χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων, υπερβεί οποτεδήποτε το οκταπλάσιο των ίδιων 
κεφαλαίων του ή οποιοδήποτε άλλο χαµηλότερο ποσοστό η Επιτροπή ήθελε 
οποτεδήποτε καθορίσει γενικά ή ειδικά για συγκεκριµένη κατηγορία συνεργατικού 
πιστωτικού ιδρύµατος·  
 (γ) να επιτρέπει, όπως η συνολική αξία των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων 
που δεν εξασφαλίζονται µε εµπράγµατη ασφάλεια και που παραχωρούνται στα µέλη 
της Επιτροπείας ή του Συµβουλίου ή του Εποπτικού Συµβουλίου, στο Γραµµατέα ή 
∆ιευθυντή του συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος ή στα νοµικά πρόσωπα, στα 
οποία οι προαναφερόµενοι ή οι σύζυγοι ή τα τέκνα ή εγγόνια αυτών, κατέχουν 
ποσοστό που είναι µεγαλύτερο του δέκα επί τοις εκατόν (10%) του µετοχικού των 
κεφαλαίου, υπερβεί οποτεδήποτε το πέντε επί τοις εκατόν (5%) των ίδιων κεφαλαίων 
του ή οποιοδήποτε άλλο χαµηλότερο ποσοστό που η Επιτροπή ήθελε οποτεδήποτε 
καθορίσει γενικά ή ειδικά για συγκεκριµένη κατηγορία συνεργατικού πιστωτικού 
ιδρύµατος.  
(2) Προς διαπίστωση της υποχρέωσης για συµµόρφωση κατά τα προβλεπόµενα στο 
εδάφιο (1), η Επιτροπή έχει εξουσία να εξαιρεί στο σύνολό του ή µερικώς 
οποιοδήποτε χρηµατοδοτικό άνοιγµα, αφού λάβει υπόψη της τον εξαιρετικά χαµηλό 
κίνδυνο που συνεπάγεται το εν λόγω άνοιγµα, νοουµένου ότι τέτοια εξαίρεση δεν 
είναι αντίθετη µε οποιαδήποτε ισχύουσα στη ∆ηµοκρατία πράξη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. 
(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου― 
 (α) ‘χρηµατοδοτικό άνοιγµα’ σε σχέση µε πρόσωπο ή οµάδα 
συνδεδεµένων πελατών, σηµαίνει τη χορήγηση οποιουδήποτε δανείου ή το άνοιγµα 
τρεχούµενου χρεωστικού λογαριασµού για το πρόσωπο αυτό ή τη χορήγηση 
οποιασδήποτε χρηµατοδοτικής µίσθωσης (financial leasing), περιλαµβανοµένης και 
χρηµατοδότησης µε ενοικιαγορά ή την προεξόφληση γραµµατίου ή 
συναλλαγµατικής, για την οποία το πρόσωπο αυτό υπέχει ευθύνης ως αποδέκτης ή ως 
εκδότης ή ως οπισθογράφος ή τη χορήγηση οποιασδήποτε οικονοµικής εγγύησης 
  ή την ανάληψη οποιασδήποτε άλλης οικονοµικής ευθύνης ή 
υποχρέωσης για λογαριασµό του προσώπου αυτού ή τη συµµετοχή σε αξίες που 
εκδόθηκαν από το πρόσωπο αυτό ή την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη 
χορήγηση οποιωνδήποτε από τα πιο πάνω και περιλαµβάνει οποιεσδήποτε από τις 
πράξεις αυτές γίνονται προς όφελος τρίτου µε την εγγύηση του προσώπου αυτού, 
καθώς και οποιοδήποτε άλλο άµεσο στοιχείο ενεργητικού εντός ή εκτός ισολογισµού 
του συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος σε σχέση µε το πρόσωπο αυτό· 



 (β) ‘µεγάλο χρηµατοδοτικό άνοιγµα’ σηµαίνει χρηµατοδοτικό άνοιγµα 
που παραχωρείται στο ίδιο πρόσωπο ή σε οµάδα συνδεδεµένων πελατών όταν η αξία 
του ισούται ή υπερβαίνει το δέκα επί τοις εκατόν (10%) των ίδιων κεφαλαίων του 
συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος· 
 (γ) ‘χρηµατοδοτικό άνοιγµα που δεν εξασφαλίζεται µε εµπράγµατη 
ασφάλεια’ σηµαίνει οποιοδήποτε χρηµατοδοτικό άνοιγµα εκτός εκείνου, το οποίο 
παραχωρείται µε εµπράγµατη ασφάλεια περιουσιακού στοιχείου, του οποίου η 
αγοραία αξία δεν είναι µικρότερη από το ποσό του ανοίγµατος ή εκείνο το µέρος του 
ανοίγµατος, το οποίο υπερβαίνει την αγοραία αξία του περιουσιακού στοιχείου που 
αποτελεί την ασφάλεια·  
 (δ) ‘οµάδα συνδεδεµένων πελατών’ σηµαίνει δύο ή περισσότερα φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα, τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα ενιαίο κίνδυνο αφού το ένα κατέχει 
άµεσα ή έµµεσα εξουσία ελέγχου επί του άλλου ή των άλλων ή αφού συνδέονται 
µεταξύ τους κατά τρόπο, ούτως ώστε να είναι πιθανόν ότι, εάν ένα από αυτά 
αντιµετωπίσει οικονοµικά προβλήµατα, το άλλο ή τα άλλα θα αντιµετωπίσουν 
δυσκολίες εξόφλησης· 
έµµεσα εξουσία ελέγχου επί του άλλου ή επί των άλλων ή αφού συνδέονται µεταξύ 
τους κατά τρόπο ώστε να είναι πιθανόν ότι, εάν ένα από αυτά αντιµετωπίσει 
οικονοµικά προβλήµατα, το άλλο ή τα άλλα θα αντιµετωπίσουν δυσκολίες 
εξόφλησης. 
41ΙΒ. Οποιοσδήποτε διεξάγει εργασίες κατά παράβαση των όρων της άδειας 
λειτουργίας του περιλαµβανοµένων εργασιών που δεν ανταποκρίνονται στο 
πρόγραµµα δραστηριοτήτων που υπέβαλε, διαπράττει αδίκηµα που σε περίπτωση 
καταδίκης τιµωρείται µε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή µε χρηµατικό 
ποσό που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες (ΛΚ50.000) ή και µε τις δύο 
αυτές ποινές. 
 
ΜΕΡΟΣ VIΒ 
ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, 
ΕΙΣΟ∆Ο ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 
41ΙΓ.―(1) Ο Έφορος έχει εξουσία να ζητά και να συλλέγει πληροφορίες που είναι 
χρήσιµες για την άσκηση των κατά τη συνεργατική νοµοθεσία αρµοδιοτήτων του και 
να απαιτεί κατόπιν γραπτού αιτήµατος την παροχή των πληροφοριών αυτών µέσα σε 
ταχθείσα προθεσµία από εγγεγραµµένες εταιρείες, συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα, 
θυγατρικές εταιρείες τους, µέλη της Επιτροπείας ή του Συµβουλίου τους ή µέλη του 
Εποπτικού Συµβουλίου: 
Νοείται ότι την ίδια εξουσία έχει ο Έφορος αναφορικά µε το ∆ιευθυντή ή 
οποιοδήποτε υπάλληλο ή εκπρόσωπό τους που θεωρεί ότι είναι σε θέση να δώσουν 
τις απαιτούµενες πληροφορίες. 
(2) Στο γραπτό αίτηµα του Εφόρου, καθορίζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόµου 
που θεµελιώνουν το αίτηµα για την παροχή των πληροφοριών κατά τα οριζόµενα στο 
εδάφιο (1), η αιτιολογία του αιτήµατος, η τασσόµενη για την παροχή των 
πληροφοριών αυτών εύλογη προθεσµία και οι κυρώσεις που δύνανται να επιβληθούν 
σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς την ως άνω υποχρέωση παροχής πληροφοριών. 
(3) Πρόσωπο, προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα του Εφόρου έχει υποχρέωση 
προς έγκαιρη, πλήρη και ακριβή παροχή των απαιτούµενων πληροφοριών. 
(4) Σε περίπτωση παράλειψης παροχής των απαιτούµενων πληροφοριών µέσα στην 
ταχθείσα προθεσµία ή σε περίπτωση εκ προθέσεως ή εξ αµελείας παροχής ανακριβών 
ή παραπλανητικών πληροφοριών, ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ή πειθαρχικής 
ευθύνης ο Έφορος έχει εξουσία, αφού προηγουµένως καλέσει σε απολογία τον 



υπαίτιο της παράβασης, µε δεόντως αιτιολογηµένη απόφασή του, να του επιβάλει τις 
προβλεπόµενες στο άρθρο 41ΙΗ διοικητικές κυρώσεις.  
(5) Σε περίπτωση παράλειψης παροχής των απαιτούµενων πληροφοριών µέσα στην 
ταχθείσα προθεσµία, ο Έφορος έχει επιπρόσθετη εξουσία προς επιβολή διοικητικού 
προστίµου που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες (ΛΚ 200) για κάθε ηµέρα 
συνέχισης της παράβασης. 
(6) Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, η εξουσία του Εφόρου που προβλέπεται στα 
εδάφια (4) και (5), περιλαµβάνει εξουσία επιβολής του προστίµου στους διευθυντές, 
αξιωµατούχους ή στους έχοντες την ευθύνη διοίκησης του νοµικού προσώπου, εάν 
διαπιστώνεται ότι η παράλειψη οφειλόταν σε δική τους υπαιτιότητα ή αµέλεια.  
(7) Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Έφορο κατά την άσκηση της εξουσίας του 
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο είναι εµπιστευτικές, εάν όµως κατά τη συλλογή των 
πληροφοριών αυτών προκύψουν στοιχεία, τα οποία δυνατό να συνιστούν παράβαση 
άλλη από τη διερευνώµενη ή τα οποία εµπλέκουν άλλα πρόσωπα, τα στοιχεία αυτά 
δύνανται να αποτελέσουν ικανή βάση για τη λήψη περαιτέρω µέτρων εναντίον 
οποιουδήποτε προσώπου δυνατό να ενέχεται.  
(8) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ‘η υποχρέωση προς παροχή πληροφοριών’, 
περιλαµβάνει την υποχρέωση προς προσκόµιση και κατάθεση κάθε είδους γραπτών 
στοιχείων και τη διάθεση πληροφοριών εναποθηκευµένων σε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. 
41Ι∆. Ο Έφορος ή άλλο εξουσιοδοτηµένο από τον ίδιο πρόσωπο έχει εξουσία να 
διενεργεί έρευνες απαραίτητες για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του και για τη 
διερεύνηση ενδεχόµενης παραβίασης των δυνάµει του παρόντος Νόµου 
επιβαλλόµενων υποχρεώσεων, και προς τούτο δύναται― 
 (α) Να ελέγχει αρχεία, βιβλία, λογαριασµούς και οποιαδήποτε άλλα 
έγγραφα και στοιχεία εναποθηκευµένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές κάθε 
συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος ή οποιουδήποτε προσώπου για το οποίο υπάρχει 
εύλογη υπόνοια ότι κατέχει στοιχεία του συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος που 
είναι δυνατό να βοηθήσουν τον Έφορο στην έρευνά του και να λαµβάνει αντίγραφα ή 
αποσπάσµατά τους· και 
 (β) να εισέρχεται σε γραφεία και επαγγελµατικούς χώρους των υπό 
έρευνα προσώπων. 
41ΙΕ.―(1) Οι κατά το άρθρο 41Ι∆ έρευνες διενεργούνται κατ’ εντολήν του Εφόρου 
ύστερα από προειδοποίηση ή σε επείγουσες και ειδικά αιτιολογηµένες περιπτώσεις 
χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση στο συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα ή στο πρόσωπο, 
στο οποίο αφορά η εντολή. 
(2) Η εντολή του Εφόρου πρέπει να είναι γραπτή και να καθορίζει το πρόσωπο που 
θα διενεργήσει την έρευνα, το σκοπό της, την ηµεροµηνία έναρξής της, τη διάταξη 
επί της οποίας βασίζεται η εξουσία του Εφόρου και τις ενδεχόµενες κυρώσεις σε 
περίπτωση άρνησης του συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος ή του προσώπου, στο 
οποίο η εντολή αφορά να συµµορφωθεί προς την εντολή. 
(3) Πρόσωπο, εναντίον του οποίου διενεργείται η έρευνα δύναται να συµβουλεύεται 
το δικηγόρο του κατά τη διάρκεια της έρευνας, η παρουσία όµως αυτού δε συνιστά 
κατά νόµο προϋπόθεση για την εγκυρότητα της έρευνας. 
(4) ∆εν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικία ή η διεξαγωγή έρευνας σε κατοικία για 
σκοπούς του παρόντος Νόµου, παρά µόνο δυνάµει δικαστικού εντάλµατος. 
(5) Ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ευθύνης, σε περίπτωση άρνησης προσώπου να 
συµµορφωθεί προς εντολή για έρευνα ή σε περίπτωση που αυτό επιδεικνύει ελλιπή τα 
αιτηθέντα αρχεία, βιβλία, λογαριασµούς ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία, ο Έφορος έχει 
εξουσία, αφού προηγουµένως καλέσει το πρόσωπο αυτό σε απολογία, να του 



επιβάλει µε δεόντως αιτιολογηµένη απόφασή του, τις προβλεπόµενες στο άρθρο 41ΙΗ 
διοικητικές κυρώσεις.  
(6) Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς εντολή του Εφόρου για τη διενέργεια 
έρευνας, ο Έφορος έχει επιπρόσθετη εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο που 
δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες (ΛΚ 200) για κάθε ηµέρα συνέχισης της 
παράλειψης προς συµµόρφωση. 
(7) Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, η εξουσία του Εφόρου που προβλέπεται στα 
εδάφια (5) και (6), περιλαµβάνει εξουσία επιβολής του προστίµου στους διευθυντές, 
αξιωµατούχους ή στους έχοντες την ευθύνη διοίκησης του νοµικού προσώπου εάν 
διαπιστώνεται ότι η παράλειψη οφειλόταν σε δική τους υπαιτιότητα. 
(8) Οι πληροφορίες που εξασφαλίζει ο Έφορος κατά την άσκηση της εξουσίας του, 
κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, είναι εµπιστευτικές, εάν όµως κατά την έρευνα 
προκύψουν στοιχεία, τα οποία δυνατό να συνιστούν παράβαση άλλη από αυτή που 
διερευνάται ή τα οποία εµπλέκουν άλλα πρόσωπα, τα στοιχεία αυτά δύνανται να 
αποτελέσουν ικανή βάση για τη λήψη περαιτέρω µέτρων εναντίον οποιουδήποτε 
προσώπου είναι δυνατό να ενέχεται.  
41ΙΣΤ. Σε περίπτωση που κατά την άσκηση της εξουσίας του Εφόρου προς συλλογή 
πληροφοριών, είσοδο ή έρευνα, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 41ΙΓ, 41Ι∆ και 41ΙΕ ή 
από στοιχεία που µε οποιοδήποτε τρόπο τίθενται ενώπιόν του, ο Έφορος διαπιστώνει 
το ενδεχόµενο παράβασης της συνεργατικής νοµοθεσίας― 
 (α) Συντάσσει, εάν θεωρήσει τούτο σκόπιµο, πόρισµα και το υποβάλλει 
µαζί µε τα στοιχεία που κατέχει στο Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, ο οποίος 
αποφασίζει από τα τεθέντα ενώπιόν του στοιχεία, κατά πόσο συντρέχει περίπτωση 
ποινικής ευθύνης και δικαιολογείται ποινική δίωξη του υπαιτίου·  
 (β) επιλαµβάνεται ο ίδιος της υπόθεσης και αποφασίζει κατά πόσο 
δικαιολογείται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 41ΙΗ 
ή η επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων, που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο ή 
στους δυνάµει του παρόντος Νόµου εκδιδόµενους Θεσµούς· 
 (γ) εξετάζει το ενδεχόµενο αναστολής ή ανάκλησης της άδειας 
λειτουργίας ή απαγορεύει την άσκηση εργασιών αποδοχής καταθέσεων· 
 (δ) δηµοσιοποιεί ή ανακοινώνει, εάν κρίνει τούτο σκόπιµο για την 
προστασία των καταθετών, οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργειά του. 
41ΙΖ.―(1) Κατά την εξέταση οποιασδήποτε παράβασης κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 41ΙΣΤ, ο Έφορος έχει εξουσία να ορίσει ερευνώντα λειτουργό προς 
διερεύνηση της παράβασης. 
(2) Η έρευνα διεξάγεται το ταχύτερο δυνατό. 
(3) Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, ο ερευνών λειτουργός έχει τις εξουσίες προς 
συλλογή πληροφοριών, είσοδο και έρευνα, τις οποίες έχει ο Έφορος δυνάµει των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου. 
(4) Ο ερευνών λειτουργός έχει εξουσία να καλεί, να ακούει µαρτυρία και να παίρνει 
γραπτή κατάθεση από πρόσωπα που είναι δυνατό να έχουν στοιχεία ή να γνωρίζουν 
ο,τιδήποτε σχετικά µε την υπόθεση, τα οποία οφείλουν να παρέχουν τις πληροφορίες 
που κατέχουν και να υπογράφουν την κατάθεση, αφού προηγουµένως η σχετική 
κατάθεση τους αναγνωσθεί.  
(5) Ο ερευνών λειτουργός αφού ολοκληρώσει την έρευνά του, συντάσσει το πόρισµά 
του και το υποβάλλει στον Έφορο µαζί µε όλα τα σχετικά µε την υπόθεση έγγραφα. 
41ΙΗ. Ο Έφορος ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ευθύνης του ενεχοµένου, έχει εξουσία 
προς επιβολή διοικητικής ποινής ποσού που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες 
(ΛΚ20.000) και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης διοικητικής ποινής ποσού 
που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες λίρες (ΛΚ100.000), 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 
Μέρους VIA ή οι δυνάµει αυτού εκδιδόµενοι Θεσµοί, διατάγµατα ή αποφάσεις. 
41ΙΘ.―(1) Προτού προβεί στην έκδοση απόφασης προς επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 41ΙΗ, ο Έφορος οφείλει να κοινοποιεί 
εγγράφως την πρόθεσή του προς διερεύνηση της παράβασης σε κάθε επηρεαζόµενο 
πρόσωπο, να παραθέτει τους λόγους που δικαιολογούν την πρόθεσή του προς 
διερεύνηση και προς επιβολή διοικητικών κυρώσεων και να επισηµαίνει τα 
δικαιώµατα που του παρέχονται δυνάµει του εδαφίου (2). 
(2) Πρόσωπο, προς το οποίο κοινοποιείται έγγραφο µε βάση το εδάφιο (1) έχει το 
δικαίωµα εντός προθεσµίας είκοσι µίας ηµερών από της κοινοποιήσεως αυτής, να 
προβεί σε γραπτές και εάν το επιθυµεί, σε προφορικές παραστάσεις προς τον Έφορο: 
Νοείται ότι είναι δυνατή η παράταση της πιο πάνω προθεσµίας σε περίπτωση 
κωλύµατος ή άλλης εύλογης αιτίας. 
(3) Ο Έφορος οφείλει να λαµβάνει υπόψη τις κατά το εδάφιο (2) παραστάσεις, 
προτού προβεί στην έκδοση της απόφασής του προς επιβολή διοικητικού προστίµου. 
(4) Ο Έφορος καλεί κάθε επηρεαζόµενο να προβεί εντός ευλόγου προθεσµίας σε 
γραπτές και, εάν το επιθυµεί, σε προφορικές παραστάσεις σχετικά µε το ύψος του 
διοικητικού προστίµου πριν την επιβολή του. 
(5) Η απόφαση του Εφόρου προς επιβολή διοικητικού προστίµου πρέπει να είναι 
δεόντως αιτιολογηµένη και να κοινοποιείται εγγράφως προς κάθε επηρεαζόµενο 
πρόσωπο: 
Νοείται ότι, οι αποφάσεις του Εφόρου υπόκεινται στο ένδικο µέσο της προσφυγής 
ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου κατά το Άρθρο 146 του Συντάγµατος. 
(6) Ο Έφορος δύναται να δηµοσιοποιεί την απόφασή του προς επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων. 
41Κ.―(1) ∆ιοικητικό πρόστιµο που επιβάλλεται από τον Έφορο κατά τις διατάξεις 
του παρόντος Νόµου λογίζεται έναντι των εσόδων της ∆ηµοκρατίας. 
(2) Το διοικητικό πρόστιµο που επιβάλλεται κατά τον παρόντα Νόµο από τον Έφορο 
εισπράττεται ως χρηµατική ποινή επιβαλλόµενη από το ∆ικαστήριο κατά την άσκηση 
της ποινικής του δικαιοδοσίας.  
41ΚΑ. Πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του προβαίνει κατά την παροχή οποιασδήποτε 
πληροφορίας για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει 
αυτού εκδιδόµενων Θεσµών, διαταγµάτων ή αποφάσεων σε δήλωση ψευδή, 
παραπλανητική ή απατηλή ως προς ουσιώδες στοιχείο της ή αποκρύπτει ουσιώδες 
στοιχείο ή παραλείπει την υποβολή στοιχείων ή µε οποιοδήποτε τρόπο παρεµποδίζει 
τη διενέργεια ελέγχου του Εφόρου, διαπράττει αδίκηµα που σε περίπτωση καταδίκης, 
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή µε πρόστιµο που 
δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες λίρες (ΛΚ 100,000) ή και µε τις δύο αυτές ποινές.  
41ΚΒ.―(1) Ποινική ευθύνη σε σχέση µε οποιοδήποτε αδίκηµα που προβλέπεται 
στον παρόντα Νόµο και, το οποίο τελείται από νοµικό πρόσωπο, υπέχει, εκτός από το 
ίδιο το νοµικό πρόσωπο και οποιοδήποτε από τα µέλη του διοικητικού του 
συµβουλίου ή της Επιτροπείας, ο γενικός διευθυντής, ο γραµµατέας ή οποιοσδήποτε 
άλλος αξιωµατούχος ή όργανο διοικήσεως του νοµικού αυτού προσώπου που 
αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήµατος. 
(2) Πρόσωπο, το οποίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) υπέχει ποινική 
ευθύνη για το τελούµενο από το νοµικό πρόσωπο αδίκηµα, ευθύνεται αλληλεγγύως 



µε το νοµικό πρόσωπο ή κεχωρισµένως για κάθε ζηµία που προσγίνεται σε τρίτους 
ένεκα της πράξεως ή παραλείψεως που στοιχειοθετεί το αδίκηµα.». 
13. Το άρθρο 49Γ του βασικού νόµου τροποποιείται µε την αντικατάσταση της λέξης 
«των» και του ποσοστού «3/4» (δεύτερη γραµµή) µε τη φράση «της πλειοψηφίας». 
14. Το άρθρο 52 του βασικού νόµου τροποποιείται― 
 (α) Με τη διαγραφή της λέξης «και» (πρώτη γραµµή) και µε την 
αντικατάσταση του σηµείου της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (1) αυτού µε κόµµα και την προσθήκη αµέσως µετά της φράσης «καταθετών, 
οφειλετών ή των εγγυητών τους·»· 
 (β) µε τη διαγραφή της δεύτερης πρότασης της παραγράφου (δ) του 
εδαφίου (1) αυτού· και  
 (γ) µε την αντικατάσταση της τελείας µε δύο τελείες στο τέλος του 
εδαφίου (1) αυτού και την προσθήκη αµέσως µετά της ακόλουθης επιφύλαξης: 
«Νοείται ότι― 
 (α) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου σε καµιά περίπτωση δεν κωλύουν 
εγγεγραµµένη εταιρεία να προσφύγει σε αρµόδιο δικαστήριο στη ∆ηµοκρατία ή σε 
άλλο κράτος εναντίον οποιουδήποτε· 
 (β) ως διαφορά που αφορά τις εργασίες εγγεγραµµένης εταιρείας κατά την 
έννοια του παρόντος άρθρου, λογίζεται και οποιαδήποτε οφειλή ή απαίτηση 
εγγεγραµµένης εταιρείας που έγινε αποδεκτή ή που δεν αµφισβητείται.». 
15. Το άρθρο 56 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την αντικατάσταση του 
εδαφίου (1) αυτού µε το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
«(1) Οποιοσδήποτε δεν ικανοποιείται από απόφαση του Εφόρου που εκδίδεται 
δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, εκτός εάν αυτή αφορά ή σχετίζεται µε 
την άσκηση των αρµοδιοτήτων ή της εξουσίας του που προβλέπεται στα Μέρη VIΑ 
και VIΒ, δύναται εντός προθεσµίας δεκαπέντε ηµερών από την κοινοποίηση της 
απόφασης, να την προσβάλει στον Υπουργό µε έγγραφη αίτησή του, στην οποία να 
εκθέτει τους λόγους που την υποστηρίζουν.».  
16. Κάθε πρόσωπο, το οποίο αµέσως πριν την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόµου υπηρετούσε στο Τµήµα Συνεργατικής Ανάπτυξης, θεωρείται για 
τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, µέλος του προσωπικού της Υπηρεσίας Εποπτείας 
και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών: 
Νοείται ότι το ίδιο ισχύει και για πρόσωπα που θα προσληφθούν στην Υπηρεσία 
Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών για την πλήρωση κενών θέσεων 
του Τµήµατος Συνεργατικής Ανάπτυξης. 
17.―(1) Παρά τις διατάξεις του Μέρους VIA, το οποίο προβλέπεται στον περί 
Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικό) Νόµο του 2003, εγγεγραµµένη εταιρεία, η 
οποία αµέσως πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου ασκούσε εργασίες 
συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος, δικαιούται να διεξάγει εργασίες αποδοχής 
καταθέσεων στη ∆ηµοκρατία εφόσον― 
 (α) Συµµορφωθεί προς τα προβλεπόµενα στο παρόν άρθρο· και 
 (β) το αργότερο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2007, λάβει άδεια λειτουργίας: 
Νοείται ότι οι εταιρείες αυτές δεν έχουν το δικαίωµα εγκατάστασης ή παροχής 
διασυνοριακών εργασιών σε κράτος µέλος, πριν την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας 
κατά τις διατάξεις του Μέρους VIA.  
(2) Εγγεγραµµένη εταιρεία, η οποία αµέσως πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος 
Νόµου ασκούσε εργασίες συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος, οφείλει εντός 
περιόδου έξι µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόµου να 
υποβάλει στον Έφορο― 



 (α) Ελεγµένους λογαριασµούς του αµέσως προηγούµενου οικονοµικού 
έτους· 
 (β) πρόγραµµα δραστηριοτήτων· 
 (γ) σχέδιο χρονοδιαγράµµατος συµµόρφωσης προς τις προϋποθέσεις 
απόκτησης άδειας λειτουργίας . 
(3) Εγγεγραµµένη εταιρεία κατά τα εδάφια (1) και (2) οφείλει― 
 (α) Να εκτελεί µόνο τις εργασίες ή υπηρεσίες, οι οποίες προβλέπονται στο 
πρόγραµµα δραστηριοτήτων της· 
 (β) να τηρεί το χρονοδιάγραµµα συµµόρφωσης προς τις προϋποθέσεις 
απόκτησης άδειας λειτουργίας·  
 (γ) να συµµορφώνεται προς τις εκάστοτε προβλεπόµενες υποχρεώσεις, 
που η Επιτροπή µε απόφασή της που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας, καθορίζει ως ελάχιστες προϋποθέσεις για την άσκηση εργασιών 
αποδοχής καταθέσεων: 
 Νοείται ότι η Επιτροπή, κατά την άσκηση της εξουσίας αυτής, δύναται να καθορίζει 
διαφορετικά επίπεδα ή προϋποθέσεις από τα προβλεπόµενα για τα αναγνωρισµένα 
συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα, λαµβάνοντας όµως υπόψη ανάλογες αρχές που 
στον παρόντα Νόµο ή στις ισχύουσες στη ∆ηµοκρατία πράξεις της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας προβλέπουν για το θέµα την προληπτική εποπτεία των συνεργατικών 
πιστωτικών ιδρυµάτων . 
(4) Ο Έφορος οποτεδήποτε διαπιστώνει ότι εγγεγραµµένη εταιρεία ανταποκρίνεται 
προς τις προϋποθέσεις για απόκτηση άδειας λειτουργίας ως αναγνωρισµένο 
συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα αφ’ εαυτής ή κατόπιν σύνδεσής της µε τον Κεντρικό 
Φορέα, εκδίδει σχετική άδεια λειτουργίας. 
(5) Ο Έφορος, ανεξαρτήτως των όσων προβλέπονται στο εδάφιο (1), έχει εξουσία µε 
αιτιολογηµένη απόφασή του να απαγορεύει σε εγγεγραµµένη εταιρεία που ασκεί 
εργασίες συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος τη δυνατότητα να ασκεί εργασίες 
αποδοχής καταθέσεων, εάν― 
 (α) Η εταιρεία παραλείπει να υποβάλει τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (2) ή 
εάν τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ελλιπή ή αποδεικνύεται ότι δεν ανταποκρίνονται 
στην πραγµατικότητα· 
 (β) το σχέδιο χρονοδιαγράµµατος συµµόρφωσης που υπέβαλε η εταιρεία 
είναι κατά την κρίση του Εφόρου µη ικανοποιητικό και η ίδια αρνείται να το 
αναθεωρήσει· 
 (γ) η εταιρεία παραλείπει να τηρεί το σχέδιο χρονοδιαγράµµατος 
συµµόρφωσης· 
 (δ) η εταιρεία δεν τηρεί τις συνεχείς υποχρεώσεις, όπως αυτές 
προβλέπονται στις αποφάσεις που η Επιτροπή εκδίδει κατά τις διατάξεις της 
παραγράφου (γ) του εδαφίου (3). 
(6) Οποιοσδήποτε, ο οποίος παρά την έκδοση απόφασης του Εφόρου σύµφωνα µε το 
εδάφιο (5) συνεχίζει να ασκεί εργασίες αποδοχής καταθέσεων, διαπράττει αδίκηµα 
που, σε περίπτωση καταδίκης τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 
τέσσερα έτη ή µε χρηµατικό ποσό που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες λίρες (ΛΚ 
100,000) ή και µε τις δύο αυτές ποινές. 
18. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη σ’αυτόν του ακόλουθου 
Παραρτήµατος: 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 1. Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων. 
 2. Χορήγηση πιστώσεων, στην οποία περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων― 
 (α) Η καταναλωτική πίστη· 



 (β) η ενυπόθηκη πίστη· 
 (γ) πράξεις αναδόχου εισπράξεως απαιτήσεων (factoring) µε ή χωρίς 
δικαίωµα αναγωγής· 
 (δ) η χρηµατοδότηση των εµπορικών συναλλαγών (συµπεριλαµβανοµένου 
του forfeiting). 
 3. Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing). 
 4. Πράξεις πληρωµής. 
 5. Έκδοση και διαχείριση µέσων πληρωµής (πιστωτικών καρτών, 
ταξιδιωτικών επιταγών και πιστωτικών επιστολών). 
 6. Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων. 
 7. Συναλλαγές για λογαριασµό του ίδιου του ιδρύµατος ή της πελατείας 
του σε― 
 (α) Μέσα της χρηµαταγοράς (επιταγές, γραµµάτια, οµόλογα καταθέσεων 
κ.τ.λ.)· 
 (β) αγορές συναλλάγµατος· 
 (γ) χρηµατοδοτικούς τίτλους επί προθεσµία ή µε δικαίωµα επιλογής 
(option)· 
 (δ) µέσα σχετικά µε συνάλλαγµα και επιτόκια· 
 (ε) κινητές αξίες. 
 8. Συµµετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών. 
 9. Παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του 
κεφαλαίου, τη βιοµηχανική στρατηγική και συναφή θέµατα, καθώς και παροχή 
συµβουλών και υπηρεσιών στον τοµέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς 
επιχειρήσεων. 
 10. Μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές. 
 11. ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συµβουλών για τη διαχείριση 
χαρτοφυλακίου.  
 12. Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών. 
 13. Εµπορικές πληροφορίες. 
 14. Εκµίσθωση θυρίδων.». 
19.―(1) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο παρών Νόµος 
τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας. 
(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), οι παράγραφοι (β) και (δ) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 41Α, το εδάφιο (4) του άρθρου 41Β και το άρθρο 41Γ του 
βασικού νόµου τίθενται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία προσχώρησης της 
∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 


