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Θεσμοί εκδοθέντες δυνάμει του άρθρου 53 του Νόμου 
 
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό 
από το άρθρο 53 των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων, εκδίδει τους 
ακόλουθους Θεσμούς: 

 
1. Οι παρόντες Θεσμοί θα αναφέρονται ως οι περί Συνεργατικών 

Εταιρειών Θεσμοί του 1987 μέχρι το 2012. 
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
 

2. Εις τους παρόντας Θεσμούς, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του 
κειμένου- 
 
«γραμματεύς» σημαίνει τον γραμματέα εγγεγραμμένης εταιρείας· 
 
«Νόμος» σημαίνει τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμον ή 
οιονδήποτε άλλο νόμον τροποποιούντα ή αντικαθιστώντα τούτους· 
 
«Πρόεδρος»- 

 
  (α) οσάκις χρησιμοποιήται εν σχέσει προς επιτροπείαν 

σημαίνει τον πρόεδρον της επιτροπείας· 
  
  (β) οσάκις χρησιμοποιήται εν σχέσει προς συμβούλιον 

σημαίνει τον πρόεδρον του συμβουλίου· 
  
  (γ) οσάκις χρησιμοποιήται εν σχέσει προς γενικήν συνέλευσιν 

εγγεγραμμένης εταιρείας σημαίνει τον πρόεδρον της 
Συνελεύσεως· 

 
  (δ) οσάκις χρησιμοποιήται εν σχέσει προς κοινήν συνεδρίαν 

της επιτροπείας και του συμβουλίου σημαίνει τον πρόεδρον 
του συμβουλίου· και εις οιανδήποτε των προαναφερθεισών 
περιπτώσεων περιλαμβάνει το πρόσωπον το οποίον εν τη 
απουσία του προέδρου, εκτελεί εκάστοτε τα καθήκοντα 
αυτού· 

 
«συμβούλιον» σημαίνει το εποπτικόν συμβούλιον εγγεγραμμένης   
εταιρείας. 
 

ΤΥΠΟΙ 

 

15.05.1987 
14.12.2001 
31.12.2004 
30.03.2007 
24.02.2012 
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3.  Οι αναφερόμενοι εις τους παρόντας Θεσμούς Τύποι είναι οι 

καθοριζόμενοι εις τον Πίνακα.  
 

3Α.  Ο προβλεπόμενος από την επιφύλαξη του εδαφίου (5) του άρθρου 12 
του Νόμου τύπος για την έγγραφη δήλωση ανάληψης ευθύνης 
καθορίζεται από την Επιτροπή με σχετική απόφασή της που εκδίδεται 
δυνάμει της παραγράφου (Ι) του εδαφίου (1) του άρθρου 41Ζ του 
Νόμου.    

 
4. Ο Έφορος εκδίδει οδηγίες όπως χρησιμοποιούνται επιπρόσθετοι 

Τύποι για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου. 
 
4Α. Κάθε εγγεγραμμένη εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει τις πρόνοιες των 

γενικών ή ειδικών οδηγιών που εκδίδονται με βάση το εδάφιο (2) του 
άρθρου 38 και το άρθρο 53Α του Νόμου. 

 
ΜΗΤΡΩΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 
5. Ο Έφορος θα τηρή ή θα φροντίζη όπως τηρήται εν τω Γραφείω του 

Μητρώον καλούμενον το «Μητρώον Συνεργατικών Εταιρειών» εν τω 
οποίω θα καταχωρούνται λεπτομέρειαι αναφερόμεναι εις την 
εγγραφήν των εταιρειών και των ειδικών κανονισμών αυτών. 

 
6. Το Μητρώον Συνεργατικών Εταιρειών θα είναι συμφώνως προς τον 

Τύπον Ι και θα περιλαμβάνη τας λεπτομερείας αι οποίαι εκτίθενται εν 
αυτώ. 

 
7. Πάσαι αι εν τω Μητρώω Συνεργατικών Εταιρειών αρχικαί 

καταχωρήσεις θα καταχωρούνται υπό του Εφόρου ή κατόπιν των 
οδηγιών αυτού και θα υπογράφωνται υπ’αυτού. 

 
8. Πάσα αλλαγή, προσθήκη μεταξύ των γραμμών ή απάλειψις εν τω 

Μητρώω Συνεργατικών Εταιρειών θα μονογραφήται υπό του Εφόρου. 
 
9. Το Μητρώον Συνεργατικών Εταιρειών θα είναι ελεύθερον προς 

εξέτασιν υπό του κοινού, κατά πάντα εύλογον χρόνον, άνευ 
πληρωμής οιουδήποτε δικαιώματος. 

 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 
10. Η αίτησις διά την εγγραφήν εταιρείας βάσει του άρθρου 6 του Νόμου 

υποβάλλεται- 
 

Πίναξ. 

Κ.Δ.Π. 
874/2004 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Τύπος 
έγγραφης 
δήλωσης 
ανάληψης 
ευθύνης. 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 
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  (α) συμφώνως προς τον Τύπον 2, εις περίπτωσιν κατά την 
οποίαν ο αιτητής ή είς εκ των αιτητών δεν είναι 
εγγεγραμμένη εταιρεία· 

   
  (β) συμφώνως προς τον Τύπον 3, εις περίπτωσιν κατά την 

οποίαν ο αιτητής ή εις εκ των αιτητών είναι εγγεγραμμένη 
εταιρεία και η προτεινόμενη εταιρεία δεν ιδρύεται με 
σκοπόν την διευκόλυνσιν της λειτουργίας εγγεγραμμένων 
εταιρειών· 

   
  (γ) συμφώνως προς τον Τύπον 4, εις περίπτωσιν κατά την 

οποίαν αιτηταί είναι πέντε ή περισσότεραι εγγεγραμμέναι 
εταιρείαι και η προτεινομένη εταιρεία ιδρύεται με σκοπόν 
την διευκόλυνσιν της λειτουργίας εγγεγραμμένων 
εταιρειών· 

 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 
11. Εάν ο Έφορος αποφασίση να εγγράψη οιανδήποτε προτεινομένην 

εταιρείαν, η εταιρεία και οι ειδικοί κανονισμοί αυτής θα εγγράφωνται 
εις το Μητρώον Συνεργατικών Εταιρειών κατά τον Τύπον 1. 

 
12. Άμα τη εγγραφή εταιρείας τινός, ο Έφορος αποστέλλει εις την 

εταιρείαν άνευ καταβολής οιουδήποτε δικαιώματος- 
 
  (α) Πιστοποιητικόν Εγγραφής συμφώνως προς τον Τύπον 5· 
 
  (β) αντίγραφον των ειδικών κανονισμών της εταιρείας 

εγκριθέντων υπ’αυτού και πιστοποιηθέντων ως 
εγκριθέντων διά της ιδιοχείρου αυτού υπογραφής και 

 
  (γ) αντίγραφον του Νόμου και των Θεσμών. 
 
13. Εάν ο Έφορος αρνηθή να εγγράψη οιανδήποτε προτεινόμενην 

εταιρείαν, ούτος αποστέλλει προς τους αιτητάς έγγραφον 
γνωστοποίησιν φέρουσιν την ιδιόχειρον αυτού υπογραφήν εν τη οποία 
εκτίθενται η απόφασις και οι λόγοι επί των οποίων βασίζεται η τοιαύτη 
άρνησις. 

 
 
 

ΜΗΤΡΩΟΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
 

14. (1) Πάσα εγγεγραμμένη εταιρεία δέον όπως τηρή Μητρώον 
καλούμενον το «Μητρώον Μελών» εις το οποίον θα 
καταχωρούνται- 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 
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  (α) το όνομα, ο αριθμός ταυτότητος, η ηλικία, το επάγγελμα 

και η διεύθυνσις εκάστου μέλους και αι τυχόν κατεχόμεναι 
υπ’ αυτού μετοχαί εις περίπτωσιν κατά την οποίαν το μέλος 
είναι φυσικόν πρόσωπον, και το όνομα, ο αριθμός 
πιστοποιητικού εγγραφής, η διεύθυνσις και αι κατεχόμεναι 
υπό της εταιρείας μετοχαί εις περίπτωσιν κατά την οποίαν 
το μέλος είναι εγγεγραμμένη εταιρεία· 

 
  (β) η ημερομηνία κατά την οποίαν το όνομα εκάστου μέλους 

κατεχωρήθη εις το Μητρώον· 
 

  (γ) η ημερομηνία κατά την οποίαν και ο λόγος δια τον οποίον 
μέλος τι έπαυσε να είναι μέλος· και 

 
  (δ) το τυχόν διορισθέν υπ’ αυτού δυνάμει του Θεσμού 22 

πρόσωπον. 
 
 (2) Στο τέλος κάθε εξαμήνου η εγγεγραμμένη εταιρεία αποστέλλει 

εις τον Έφορον κατάλογον των μελών άτινα ενεγράφησαν ή 
διεγράφησαν κατά το διαρρεύσαν εξάμηνο, όστις περιέχει πάντα 
τα εν τη παραγράφω (1) ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. 

 
15. Ο Έφορος θα καθορίζη: 
  
  (α) κατόπιν διαβουλεύσεων μετά της Υπηρεσίας τον τύπον των 

λογαριασμών και των βιβλίων τα οποία εκάστη 
εγγεγραμμένη εταιρεία θα τηρή, και 

 
  (β) τας εκθέσεις αι οποίαι θα υποβάλλονται προς αυτόν υπό 

των εγγεγραμμένων εταιρειών. 
 
16. (1) Η αποδοχή μελών εις εγγεγραμμένην εταιρεία, άλλων παρά 

αρχικών μελών, θα γίνεται υπό της Επιτροπείας.  Έκαστον μέλος 
θα πληρώνη δικαίωμα εγγραφής, εκ ποσού το οποίον θα ορίζεται 
υπό των ειδικών κανονισμών: 
Νοείται ότι δεν μπορεί να είναι ή να γίνει μέλος εις συνεργατικήν 
εταιρείαν πρόσωπον το οποίον- 

 
  (α) ασκεί δραστηριότητας ανταγωνιστικάς με εκείνας της 

εγγεγραμμένης εταιρείας εις την οποίαν αποτείνεται δι’ 
εγγραφήν ή μετέχει εις νομικόν πρόσωπον ή ένωσιν 
φυσικών προσώπων ήτις ασκεί τας δραστηριότητας ταύτας· 
ή  

 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 
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  (β) τελεί υπό απαγόρευσιν ή έχει καταδικασθή δια κακούργημα 
ή εκ δόλου πλημμέλημα εις βάρος της περιουσίας 
συνεργατικής εταιρείας ή κηρύχθηκε σε πτώχευση και δεν 
έχει αποκατασταθεί. 

  
 (2) Εις ην περίπτωσιν η επιτροπεία ήθελεν απορρίψει την αίτησιν δι’ 

αποδοχήν μέλους εις εγγεγραμμένην εταιρείαν ο ενδιαφερόμενος 
δύναται να προσφύγη εις τον Έφορον, εάν δε η απόφασις του 
Εφόρου είναι αρνητική τότε ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα 
ιεραρχικής προσφυγής εις τον Υπουργόν. 

 
17. Μέλος τι δύναται να αποσυρθή εξ οιασδήποτε εγγεγραμμένης εταιρείας 

αφού δώση έγγραφον ειδοποίησιν προς τον γραμματέα, αλλ’ η τοιαύτη 
αποχώρησις θα γίνεται τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του 
άρθρου 31 του Νόμου.  Παν ούτως αποχωρούν μέλος δεν θα γίνεται εκ 
νέου αποδεκτόν ως μέλος πλην κατόπιν αποφάσεως της γενικής 
συνελεύσεως των μελών και εφαρμοζομένων των διατάξεων του 
Θεσμού 16. 

 
18. (1)  Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 31 του Νόμου, εάν 

μέλος τι ενεργή κατά παράβασιν του Νόμου, των Θεσμών ή των 
ειδικών κανονισμών, αποβάλλεται με απόφασιν των δύο τρίτων 
των παρόντων μελών εις γενικήν συνέλευσιν, τη εισηγήσει της 
επιτροπείας. 

 
 (2) Η γενική συνέλευσις αποφασίζει δι’ αιτιολογημένης αυτής 

αποφάσεως την διαγραφήν μέλους το οποίον- 
 

  (α) έπαυσε να ικανοποιή τας προϋποθέσεις του Θεσμού 16, 
   
  (β) έβλαψεν εκ προθέσεως τα συμφέροντα της συνεργατικής 

εταιρείας, 
 
  (γ) αδικαιολογήτως ηρνήθη να εκπληρώση τας υποχρεώσεις 

του έναντι της συνεργατικής εταιρείας. 
 
 (3) Την διαγραφήν εις την γενικήν συνέλευσιν εισηγείται η 

επιτροπεία ήτις υποχρεούται, όπως και η γενική συνέλευσις, 
ν’ακούση προηγουμένως το υπό διαγραφήν μέλος. 

 
 (4) Η απόφασις της γενικής συνελεύσεως δεόντως ητιολογημένη 

κοινοποιείται τόσον εις τον ενδιαφερόμενον όσον και εις τον 
Έφορον. 

 
 (5) Ο Έφορος, κατόπιν διαβουλεύσεων μετά της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής, αποφασίζει οριστικώς επί της αποφάσεως της γενικής 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 
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συνελεύσεως και γνωστοποιεί την τελικήν του απόφασιν τόσον 
εις την γενικήν συνέλευσιν όσον και εις τον ενδιαφερόμενον.  
Εκάτερος τούτων δύναται να προσβάλη την απόφασιν του 
Εφόρου δι’ιεραρχικής προσφυγής εις τον Υπουργόν. 

 
19. Παν μέλος το οποίον απώλεσε οιαδήποτε των προσόντων του ως 

μέλους ως αυτά ορίζονται υπό του Νόμου και των θεσμών ή των 
ειδικών κανονισμών, παύει να είναι μέλος της εγγεγραμμένης εταιρείας 
και η επιτροπεία δέον όπως διαγράφη το όνομά του εκ του Μητρώου 
των Μελών άνευ επηρεασμού οιωνδήποτε υποχρεώσεων του τοιούτου 
προσώπου βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 31 του Νόμου: 
 
Νοείται ότι το τοιούτο πρόσωπον δύναται να γίνη εκ νέου αποδεκτόν 
ως μέλος εάν καθ’ οιονδήποτε χρόνον μετά ταύτα αποκτήση τα 
αναγκαία προσόντα και υποβάλη αίτησιν δι’ επανεγγραφήν. 
 

20. Εις περίπτωσιν οιασδήποτε εγγεγραμμένης εταιρείας με περιωρισμένην 
ευθύνην η οποία έχει καταθέσεις ή δάνεια από μή μέλη, ουδέν μέλος το 
οποίον αποσύρεται, παύεται, ή αποβάλλεται εκ της εταιρείας δικαιούται 
εις την επιστροφήν χρημάτων πληρωθέντων υπ’αυτού προς αγοράν 
μετοχών. 

 
21. Ουδεμία εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται να υφίσταται και λειτουργή 

εάν δεν έχη τον ελάχιστον αριθμόν μελών ο οποίος απαιτείται υπό του 
άρθρου 9 του Νόμου διά την εγγραφήν εταιρείας, ουδέ να περιορίζη 
τον αριθμόν των μελών αυτής. 

 
ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 
22. (1) Ο υπό οιουδήποτε μέλους εγγεγραμμένης εταιρείας διορισμός 

προσώπου διά τους σκοπούς των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 
30 του Νόμου γίνεται εγγράφως και υπογράφεται υπό του μέλους 
τη παρουσία δύο προσυπογραφόντων μαρτύρων. 

 
 (2) Ουδέν μέλος εγγεγραμμένης εταιρείας εχούσης μετοχικόν 

κεφάλαιον δικαιούται να διορίζη περισσότερα του ενός πρόσωπα 
πλην εάν το μέλος κατέχη περισσοτέρας της μιας μετοχάς. 

 
 (3) Εις πάσαν περίπτωσιν εις την οποίαν μέλος τι διορίζει 

περισσότερα του ενός πρόσωπα ο αριθμός των μετοχών αι οποίαι 
θα μεταβιβασθούν ή η ακριβής αναλογία του διαθεσίμου ποσού 
το οποίον θα μεταβιβασθή εις έκαστον των διοριζομένων τούτων 
προσώπων θα καθορίζεται κατά τον χρόνον του διορισμού αυτών. 

  
 (4) Πας τοιούτος διορισμός θα καταχωρήται εις το Μητρώον των 

Μελών. 
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 (5) Διά τον σκοπόν μεταβιβάσεως εις το ούτω διοριζόμενον 

πρόσωπον η αξία οιασδήποτε μετοχής ή συμφέροντος θα 
αντιπροσωπεύεται υπό του ποσού το οποίον πραγματικώς 
κατεβλήθη υπό του μέλους το οποίον κατείχε την τοιαύτην 
μετοχήν ή το τοιούτο συμφέρον, εκτός εάν άλλως προνοήται υπό 
των ειδικών κανονισμών της εγγεγραμμένης εταιρείας. 

 
 (6) Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν οιαδήποτε χρήματα 

καταβάλλονται εις διοριζόμενον πρόσωπον το οποίον τυγχάνει να 
είναι ανήλιξ, απόδειξις υπογεγραμμένη υπό του ανηλίκου ή υπό 
του κηδεμόνος αυτού θα είναι επαρκής εξόφλησις διά την 
εγγεγραμμένην εταιρείαν η οποία καταβάλλει ταύτα. 

 
ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΟΡΙΟΝ ΚΑΤΟΧΗΣ 

 
23. Ουδέν μέλος, πλην εγγεγραμμένης εταιρείας, δύναται να κατέχη 

περισσότερον του ενός πέμπτου του μετοχικού κεφαλαίου 
εγγεγραμμένης εταιρείας είτε η ευθύνη αυτής είναι περιωρισμένη είτε 
απεριόριστος. 

 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 

 
24. (1) Ουδέν ποσόν των χρηματικών κεφαλαίων εγγεγραμμένης 

εταιρείας θα διανέμεται μεταξύ των μελών αυτής ως επιμέρισμα 
ή μέρισμα ή άλλως πως, άνευ της εγκρίσεως του Εφόρου, μέχρις 
ότου η εγγεγραμμένη εταιρεία καταχωρήση εις τον ετήσιον 
λογαριασμό κερδοζημιών αυτής όλα τα έξοδα τα οποία έκαμε 
κατά το διαρρεύσαν έτος προτού υπολογισθή το καθαρόν αυτής 
κέρδος. 

 
(2) Ουδεμία εγγεγραμμένη εταιρεία καταβάλλει μέρισμα επί του 

καταβληθέντος μετοχικού της κεφαλαίου που υπερβαίνει το 
καθοριζόμενο στους ειδικούς κανονισμούς της: 

   Νοείται ότι για τον καθορισμό του καταβαλλόμενου μερίσματος 
λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση της εταιρείας, σε 
συνάρτηση με τα γενικότερα συμφέροντα του Συνεργατισμού. 

 
 
 

ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΟΡΙΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 

25. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, πάσα εγγεγραμμένη εταιρεία 
θα συνάπτη δάνεια και δέχεται καταθέσεις μέχρι τοιούτου ανωτάτου 
ποσού ως τούτο θα καθορίζεται εκάστοτε υπό της γενικής συνελεύσεως 
θα περιλαμβάνεται δε εις τους ειδικούς κανονισμούς αυτής. 
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ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
 

26. Την ανωτάτην εξουσίαν εις εγγεγραμένην εταιρείαν θα έχη η γενική 
συνέλευσις των μελών εις την οποίαν έκαστον μέλος έχει δικαίωμα να 
παρίσταται και ψηφίζη επί όλων των ζητημάτων.  Έκαστον μέλος θα 
έχη μίαν μόνον ψήφον την οποίαν, τηρουμένων των διατάξεων των 
εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 15 του Νόμου, θα ενασκή 
αυτοπροσώπως και ουχί δι’αντιπροσώπου. 

 
ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 

 
27. Η πρώτη γενική συνέλευσις των μελών διά την εκλογήν επιτροπείας ή / 

και συμβουλίου συμφώνως των διατάξεων των Θεσμών 28, 29 και 70 
θα συγκαλήται υπό του Εφόρου ουχί αργότερον του ενός μηνός από της 
εγγραφής της εταιρείας. 

 
ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ Ή / ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
28. (1)  Εκλογή επιτροπείας ή / και εποπτικού συμβουλίου γίνεται ανά 

παν τρίτον έτος με το πλειοψηφικόν σύστημα.  Εάν δι’ 
οιονδήποτε λόγον, η εκλογή καθυστερήση πέραν της λήξεως της 
θητείας των τριών ετών, η υφιστάμενη επιτροπεία ή / και το 
εποπτικόν συμβούλιον θα συνεχίσουν να κατέχουν το αξίωμα 
μέχρι της διενεργείας εκλογών. 

  
 (2) Η διενέργεια εκλογών διατάσσεται υπό του Εφόρου διά σχετικών 

ειδοποιήσεων αι οποίαι τοιχοκολλούνται εις περίοπτα μέρη της 
περιοχής των εργασιών της εταιρείας ή / και δημοσιεύονται εις 
τον εγχώριον τύπον, τουλάχιστον 20 ημέρας προ της ημέρας της 
εκλογής. 

 
 (3) Οι αξιωματούχοι της εταιρείας οφείλουν να εκκαθαρίζουν 

εγκαίρως το μητρώον των μελών ώστε να φαίνονται τα μέλη τα 
οποία έχουν δικαίωμα ψήφου και να δύνανται οιονδήποτε μέλος 
να επιθεωρή τούτο καθ’ οιονδήποτε χρόνον εις το γραφείον της 
εταιρείας κατά τας εργασίμους ώρας.  Κατάλογος των 
ψηφοφόρων θα είναι εκτεθειμένος προς επιθεώρησιν εις τον 
τόπον της εκλογής. 

 
 (4) Από της ημερομηνίας της ειδοποιήσεως δι’ εκλογήν μέχρι την 

εκλογήν δεν θα εγγράφονται νέα μέλη.  Δυνάμει του περί 
Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, έκαστον μέλος έχει μίαν μόνον 
ψήφον. 
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(5) Υποψηφιότητες λαμβανομένης υπόψη της επιφύλαξης του 

εδαφίου (1) του άρθρου 43 του Νόμου πρέπει να υποβάλλονται 
γραπτώς και να παραδίδονται προσωπικώς προς το γραμματέα 
της εταιρείας τουλάχιστον 120 ώρας προ της ημέρας και ώρας 
ενάρξεως της εκλογής. Έκαστος υποψήφιος πρέπει να 
προτείνεται γραπτώς από δύο μέλη της Εταιρείας: 
Νοείται ότι δια την πρώτην εκλογήν επιτροπείας ή/και εποπτικού 
συμβουλίου αι υποψηφιότητες παραδίδονται προσωπικώς εις τον 
προεδρεύοντα της γενικής συνελεύσεως και κατά την διάρκειαν 
αυτής. 
 

 (6) Τα ψηφοδέλτια θα ετοιμάζονται κατ’ αλφαβητικήν σειράν του 
επωνύμου των υποψηφίων και θα δίδεται εν εις κάθε ψηφοφόρον 
κατά την προσέλευσίν του εις την εκλογικήν κάλπην.  Οι 
ψηφοφόροι πρέπει να φέρουν την πολιτικήν των ταυτότητα ή το 
εκλογικό τους βιβλιάριο. 

 
 (7) Ένδειξις του ψηφιζομένου υποψηφίου θα αποτελή εν εκ των 

σημείων ν, χ, + εις τετραγωνίδιον έναντι του ονόματος των 
υποψηφίων επί του ψηφοδελτίου. 

 
 (8) Έκαστος ψηφοφόρος δικαιούται να ψηφίσει τόσους υποψηφίους 

όσοι είναι ο αριθμός της επιτροπείας ή / και του εποπτικού 
συμβουλίου ή ολιγωτέρους. Ψηφοδέλτιον αναγράφον 
μεγαλύτερον αριθμόν υποψηφίων είναι εξ ολοκλήρου άκυρον. 

 
 (9) Η ώρα ενάρξεως και λήξεως της ψηφοφορίας καθορίζεται από 

τον Έφορον και αναγράφεται εις τας σχετικάς ειδοποιήσεις.  Ο 
Έφορος δύναται να ορίζει μικροτέραν διάρκειαν της ψηφοφορίας 
εις περίπτωσιν συνεργατικής εταιρείας με μικρόν αριθμόν 
ψηφοφόρων. 

 
 (10) Ο Έφορος δύναται να ορίζη περισσότερα του ενός εκλογικά 

κέντρα, ως και τον τόπον εκάστου εκλογικού κέντρου, αναλόγως 
της περιπτώσεως.  Εν τοιαύτη περίπτωση ο Έφορος, εν 
συνεννοήσει με τα των αξιωματούχων της εταιρείας, θα προβαίνη 
εις την κατανομήν των ψηφοφόρων κατά εκλογικόν κέντρον. 

 
 (11) Ο Έφορος θα ορίζη τον προεδρεύοντα δι’ έκαστον εκλογικόν 

κέντρον και τους αναγκαίους βοηθούς του. 
 
 (12) Η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται αμέσως μετά την λήξιν της 

ψηφοφορίας και οιοσδήποτε υποψήφιος δικαιούται να 
παρακολουθή την διαλογήν. 
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 (13) Εις περίπτωσιν ισοψηφίας ο επιτυχών αποφασίζεται διά κλήρου. 
 
 (14) Οι πλειοψηφίσαντες ανακηρύσσονται επίτροποι ή εποπτικόν 

συμβούλιον, αναλόγως της περιπτώσεως. 
 
 (15) Οιονδήποτε εγειρόμενον θέμα εν σχέσει με εκλογήν, θα 

αποφασίζεται υπό του Εφόρου ή εκπροσώπου του, ο οποίος κατά 
την εξέτασιν εκάστης υποθέσεως θα λαμβάνη υπ’όψιν τα γενικώς 
ισχύοντα εις άλλους Νόμους της Δημοκρατίας οι οποίοι 
ρυθμίζουν τα των εκλογών. 

 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 
29. (1)  Πας υποψήφιος δύναται καθ’οιονδήποτε χρόνον προ της 

ψηφοφορίας, ή εν περιπτώσει μη διεξαγωγής ψηφοφορίας, προ 
της ανακηρύξεως αυτού ως εκλεγέντος, να αποσύρη την 
υποψηφιότητα αυτού δι’ εγγράφου γνωστοποιήσεως προς τούτο 
διδομένης προς τον προεδρεύοντα της εκλογής. 

 
 (2) Ο προεδρεύων της εκλογής άμα τη λήψει της γνωστοποιήσεως 

δυνάμει της παραγράφου (1) φροντίζει ώστε να δοθή 
γνωστοποίησις της τοιαύτης αποχωρήσεως διά τοιχοκολλήσεως 
αυτής εις περίοπτον μέρος του τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων. 

 
 (3) Ουδέν των εν τω παρόντι Θεσμώ θα καθιστά άκυρον το 

ψηφοδέλτιον το οποίον θα περιλαμβάνη το όνομα αποσυρθέντος 
υποψηφίου, του ψηφοδελτίου παραμένοντος εγκύρου διά τους 
λοιπούς εν αυτώ υποψηφίους. 

 
 (4) Εάν υποψήφιος δεόντως ανακηρυχθείς αποθάνη προ της λήξεως 

της ψηφοφορίας ο προεδρεύων της εκλογής, επί τη βεβαιώσει του 
θανάτου, υποβάλλει έκθεσιν περί τούτου εις τον Έφορον. 

  
 (5) Εν πάση περιπτώσει η εκλογή συνεχίζεται εκτός εάν ο αριθμός 

των παραμενόντων υποψηφίων είναι ίσος ή κατώτερος του 
αριθμού των επιτρόπων ή μελών του εποπτικού συμβουλίου, 
αναλόγως της περιπτώσεως, οπότε ανακηρύσσονται ως 
εκλεγέντες ή εκλεγέντα. 

 
 (6) Ο Έφορος δύναται να ορίση ετέραν κατάλληλον ημέραν διά την 

πλήρωσιν της κενής θέσεως της μη πληρωθείσης συνεπεία του 
θανάτου του υποψηφίου και η διαδικασία διά την τοιαύτην 
αναπληρωματικήν εκλογήν θα αρχίση εκ νέου. 

 
 (7) Εάν κατά την ημέραν υποβολής υποψηφιοτήτων κατά την 

περίοδον του ορισθέντος προς τούτο χρόνου, ή μετά την 
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ανακήρυξιν υποψηφίου και προ της ημέρας της ψηφοφορίας, 
ουδείς υφίσταται ή παραμένη ως υποψήφιος, ο προεδρεύων της 
εκλογής υποβάλλει αμέσως έκθεσιν προς τον Έφορον. 

 
 (8) Εν τοιαύτη περιπτώσει ο Έφορος ορίζει ετέραν κατάλληλον 

ημέραν διά την εκλογήν και η εκλογική προς τούτο διαδικασία 
άρχεται εκ νέου. 

 
 (9) Εάν συνεπεία της αποχωρήσεως υποψηφίου καθ΄οιονδήποτε 

χρόνον μεταξύ της υποβολής των υποψηφιοτήτων και της ημέρας 
της ψηφοφορίας, μόνον τόσος αριθμός υποψηφίων παραμένει διά 
την επιτροπείαν ή το συμβούλιον όστις- 

 
  (ι) είναι ίσος προς τον αριθμόν των επιτρόπων ή μελών του 

εποπτικού συμβουλίου, οι υποβληθέντες υποψήφιοι 
ανακηρύσσονται ως εκλεγέντες· ή 

 
  (ιι) είναι ολιγώτερος των εκλεγησομένων, οι παραμένοντες 

υποψήφιοι ανακηρύσσονται ως εκλεγέντες και ο Έφορος 
ορίζει ετέραν κατάλληλον ημέραν διά την πλήρωσιν 
οιασδήποτε κενής ή κενών θέσεων δι’ αναπληρωματικής 
εκλογής και η προς τούτο εκλογική διαδικασία άρχεται εκ 
νέου. 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 

 
30. (1) Εντός τριών μηνών από της λήψεως της εκθέσεως εξελέγξεως 

των λογαριασμών της εγγεγραμμένης εταιρείας, η ετήσια γενική 
συνέλευσις των μελών θα συγκαλήται υπό της επιτροπείας. 

 
 (2) Εάν η επιτροπεία παραλείψη να συγκαλέση την ετησίαν γενικήν 

συνέλευσιν εντός της εν τη παραγράφω (1) ανωτέρω 
αναφερομένης χρονικής περιόδου, η τοιαύτη συνέλευσις θα 
συγκαλήται υπό του Εφόρου. 

 
 (3) Ο Έφορος δύναται, εάν η επιτροπεία ζητήση τούτο, να 

συγκαλέση την ετησίαν γενικήν συνέλευσιν και προ της λήξεως 
της εν τη παραγράφω (1) ανωτέρω αναφερομένης χρονικής 
περιόδου. 

 (4) Η ετησία γενική συνέλευσις θα εκτελή τα ακόλουθα καθήκοντα:- 
 
  (α) θα επιλαμβάνονται των εκθέσεων της επιτροπείας και του 

συμβουλίου και του ισολογισμού ως και της εκθέσεως της 
εξελέγξεως των λογαριασμών της εγγεγραμμένης εταιρείας 
διά το προηγούμενον έτος ως έχουν ετοιμασθή υπό της 



   

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 

12 

Υπηρεσίας και όπου είναι πρακτικώς δυνατόν, να 
αποστέλλη ταύτα εις τα μέλη· 

 
  (β) εγκρίνη τους λογαριασμούς· 
 
  (γ) εξετάζη οιαδήποτε παράπονα υποβληθέντα υπό μελών 

άτινα θεωρούν εαυτούς αδικημένα εξ αποφάσεως τίνος της 
επιτροπείας και αποφασίζη επί τούτων: 
Nοείται ότι τοιαύτα παράπονα θα υποβάλλωνται εγγράφως 
προς την επιτροπείαν δύο τουλάχιστον ημέρας προ της 
συνελεύσεως· 

 
  (δ) διεξάγη οιανδήποτε άλλην γενικής φύσεως εργασίαν της 

εγγεγραμμένης εταιρείας. 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 
 

31. (1)  Ειδική γενική συνέλευσις των μελών δύναται να συγκληθή καθ’ 
οιονδήποτε χρόνον υπό της επιτροπείας ή του συμβουλίου. 

 
 (2) Είναι ωσαύτως καθήκον του Προέδρου της Επιτροπείας να 

συγκαλή τοιαύτην συνέλευσιν εφ’όσον ζητήσουν τούτο τα 
ακόλουθα μέλη κατά περίπτωσιν συνεργατικής εταιρείας:- 

 
  (α) εις περίπτωσιν εταιρείας ήτις αποτελείται  
   από ολιγώτερα των εκατόν μελών …… 20% των μελών 
   
  (β) εις περίπτωσιν εταιρείας ήτις αποτελείται  
   από πλείονα των εκατόν αλλ΄ ουχί πλείονα 
   των διακοσίων μελών …………………. 15% των μελών 

   νοουμένου ότι ο  
 αριθμός των  
 μελών αυτών 
  δεν θα είναι  
  μικρότερος των 
  25 μελών. 

 
  (γ) εις περίπτωσιν εταιρείας ήτις αποτελείται 
   από πλείονα των διακοσίων αλλ’ ουχί 
   πλείονα των πεντακοσίων μελών ….…. 12% των μελών 
     νουμένου ότι ο  
     αριθμός των  

  μελών αυτών  
  δεν θα είναι  
  μικρότερος των  
  50 μελών. 
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  (δ) εις περίπτωσιν εταιρείας ήτις αποτελείται 
   από πλείονα των πεντακοσίων μελών αλλ’ 
   ουχί πλείονα των χιλίων μελών………. 10% των μελών 

  νουμένου ότι ο  
  αριθμός των  
  μελών αυτών  
  δεν θα είναι  
  μικρότερος των 
  75 μελών. 
 

  (ε) εις περίπτωσιν εταιρείας ήτις αποτελείται 
   από πλείονα των χιλίων μελών ………. 8% των μελών 

  νοουμένου ότι  
  ο αριθμός των  
  μελών αυτών  
  δεν θα είναι  
  μικρότερος των  
  150 μελών. 
 

 (3) Τα αιτούντα την σύγκλησιν γενικής συνελεύσεως μέλη δέον όπως 
αναφέρουν εν τη αιτήσει των τον σκοπόν της αιτουμένης 
συνελεύσεως. 

 
 (4) Εάν ο Πρόεδρος της επιτροπείας παραλείψη να συγκαλέση 

συνέλευσιν εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από της λήψεως 
της αιτήσεως ως ανωτέρω αναφέρεται, τα μέλη άτινα αιτούνται 
την τοιαύτην συνέλευσιν θα έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν 
τη συνέλευσιν δι’ειδοποιήσεως η οποία δέον όπως περιέχη τον 
σκοπόν της αιτουμένης συνελεύσεως και δήλωσιν ότι η 
συνέλευσις συγκαλείται κατόπιν της παραλείψεως του προέδρου 
της επιτροπείας να συγκαλέση την αιτηθείσαν συνέλευσιν. 

 
 (5) Ο Έφορος ή εξουσιοδοτημένον υπ’ αυτού πρόσωπον δύναται, 

καθ’οιονδήποτε χρόνον, να συγκαλέση ειδικήν γενικήν 
συνέλευσιν της εγγεγραμμένης εταιρείας κατά τοιούτον τρόπον 
και χρόνον και εις τοιούτο μέρος ως ο Έφορος ή το 
εξουσιοδοτηθέν πρόσωπον ήθελε διατάξει και να ορίζωνται τα 
ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν εις την συνέλευσιν.  Η τοιαύτη 
συνέλευσις θα έχη όλας τα εξουσίας της συνελεύσεως 
συγκληθείσης συμφώνως προς τους θεσμούς. 
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

32. Αι γενικαί συνελεύσεις συγκαλούνται συμφώνως των διατάξεων του 
Νόμου και των παρόντων Θεσμών δι’ εγγράφου ειδοποιήσεως η οποία 
δέον όπως:- 

 
  (α) καθορίζη τον τόπον, την ημερομηνίαν και την ώραν της 

συνελεύσεως καθώς και τα θέματα προς συζήτησιν· 
 
  (β) υπογράφεται υπό του Εφόρου ή του προέδρου και του 

γραμματέως της εγγεγραμμένης εταιρείας ή υπό των μελών 
τα οποία συγκαλούν την συνέλευσιν, ως η εκάστοτε 
περίπτωσις· και 

   
  (γ) αναρτάται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρας πριν από την 

καθορισθείσαν ημέραν της συνελεύσεως έξωθεν του 
γραφείου της εγγεγραμμένης εταιρείας και εις δύο 
τουλάχιστον περίοπτα μέρη εις την πόλιν ή το χωρίον ή εις 
την περίπτωσιν συμπλέγματος χωρίων εις έκαστον χωρίον 
του συμπλέγματος εντός του οποίου η τοιαύτη εταιρεία 
διεξάγει εργασίας ή και δημοσιεύεται εις τον εγχώριον 
τύπον. 

 
ΑΠΑΡΤΙΑ 

 
33.  (1)  Δια τους σκοπούς της ετησίας ή ειδικής γενικής συνελεύσεως 

συνιστώσιν απαρτίαν:- 
 

(α) το ήμισυ των μελών αυτής πλέον ενός, οσάκις οιαδήποτε 
εγγεγραμμένη εταιρεία αποτελήται από ολιγώτερα των 
δώδεκα μελών, 

 
(β) δέκα μέλη, οσάκις οιαδήποτε εγγεγραμμένη εταιρεία 

αποτελήται από ουχί ολιγώτερα των δώδεκα και ουχί 
περισσότερα των τεσσαράκοντα μελών, και 

 
(γ) το εν τέταρτον του αριθμού των μελών αυτής, οσάκις 

οιαδήποτε εγγεγραμμένη εταιρεία αποτελήται από 
περισσότερα από τεσσαράκοντα μελών. 

 
 (2) Η συνέλευση που έχει συγκληθεί κατόπιν αιτήσεως των μελών αν 

μέσα σε μισή ώρα από το χρόνο που είχε καθοριστεί, τα παρόντα 
μέλη δεν αποτελούν απαρτία θεωρείται ότι έχει διαλυθεί.  Σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μετά την παρέλευση μισής ώρας 
από το χρόνο που είχε οριστεί τα παρόντα μέλη αποτελούν 
απαρτία. 
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ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
34. Εκτός εάν άλλως προνοήται υπό του Νόμου και των παρόντων 

Θεσμών, οιονδήποτε θέμα τίθεται διά λήψιν αποφάσεως υπό των εις 
την συνέλευσιν παρόντων μελών, θα αποφασίζεται δι’ απλής 
πλειοψηφίας. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

 
35. (1)  Ο πρόεδρος της επιτροπείας ή, εν τη απουσία αυτού, οιονδήποτε 

άλλο πρόσωπον οριζόμενον υπό των παρόντων μελών, θα 
προεδρεύη κατά την ετήσιαν ή την ειδικήν γενικήν συνέλευσιν 
εκτός εις τας περιπτώσεις συνελεύσεων όπου παρευρίσκεται ο 
Έφορος όστις και προεδρεύει τούτων.  Ο Έφορος ή το υπ’αυτού 
διορισθέν πρόσωπον θα προεδρεύη εις οιανδήποτε συγκληθείσαν 
υπ’αυτού συνέλευσιν. 

 
 (2) Ο γραμματεύς ή, εν τη απουσία αυτού, οιονδήποτε άλλο 

πρόσωπον διοριζόμενον υπό του προέδρου, θα ενεργή ως 
γραμματεύς της συνελεύσεως.  Ο πρόεδρος δύναται, εάν 
παρίσταται ανάγκη, να διορίζη άλλα πρόσωπα διά να βοηθούν εις 
τη συνέλευσιν. 

 
 (3) Ολοκληρωμένης της συζήτησης θέματός τινός ο προεδρεύων της 

συνελεύσεως αποφασίζει τον τερματισμόν ταύτης και θέτει το 
θέμα εις ψηφοφορίαν. 

 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 
36. (1)  Εις πάσαν συνέλευσιν οιονδήποτε θέμα τίθεται εις ψηφοφορίαν 

θα αποφασίζεται δι’ανατάσεως των χειρών, εκτός εάν το 1/5 των 
παρόντων μελών ζητήσουν όπως γίνη μυστική ψηφοφορία διά 
ψηφοδελτίου. 

 
 (2) Εις περίπτωσιν ισοψηφίας, ο πρόεδρος θα δικαιούται εις δευτέραν 

ή νικώσαν ψήφον. 
 
 (3) Πάσα απόφασις ληφθείσα επί οιουδήποτε θέματος ως επίσης ο 

τρόπος και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας καταχωρούνται εις το 
βιβλίον των πρακτικών. 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
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37. (1)  Τα πρακτικά των συνελεύσεων θα καταχωρούνται εις το βιβλίον 
των πρακτικών και θα υπογράφωνται υπό του προέδρου και του 
γραμματέως και θα περιλαμβάνουν: 

 
  (α) τον αριθμόν και τα ονόματα των παρόντων εις την 

συνέλευσιν μελών και το όνομα του προέδρου ή του 
προσώπου το οποίον προήδρευσε κατά την συνέλευσιν· 

 
  (β) τον χρόνον όστις ωρίσθη διά την συνέλευσιν ως και τον 

χρόνον ενάρξεως της συνελεύσεως· 
  
  (γ) τον ολικόν αριθμόν των μελών κατά την ημερομηνίαν 

καθ’ήν συνεκλήθη η συνέλευσις· και 
 
  (δ) πάντα τα κατά την συνέλευσιν συζητηθέντα θέματα, ως και 

πάσας τας κατ΄αυτήν ληφθείσας αποφάσεις. 
 

(2) Πιστόν αντίγραφον των πρακτικών όλων των συνελεύσεων 
θ’αποστέλλεται προς τον  Έφορον. 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ 

 
38. (1)      (α) Τα μέλη της Επιτροπείας δέον όπως είναι μέλη της                       

εγγεγραμμένης εταιρείας ή εξουσιοδοτημένοι 
αντιπρόσωποι,  προκειμένου περί μελών τα οποία είναι 
εγγεγραμμέναι εταιρείαι. 

  
    (β) Τα μέλη της Επιτροπείας θα κατέχουν το αξίωμα μέχρις 

ότου εκλεγή νέα επιτροπεία και θα είναι επανεκλέξιμα: 
   Νοείται ότι ειδική γενική συνέλευσις συγκαλουμένη επί 

τούτω υπό του Εφόρου δύναται να παύση την επιτροπείαν ή 
μέλη αυτής προ της λήξεως της θητείας των διά 
πλειοψηφίας των τριών τετάρτων των παρόντων μελών τα 
οποία εις την ιδίαν συνέλευσιν θα προβαίνουν εις την 
εκλογήν άλλων μελών εις αντικατάστασιν τούτων.  Τα 
ούτω δε εις αντικατάστασιν εκλεγέντα μέλη θα κατέχουν το 
αξίωμα μέχρι της εκλογής νέας επιτροπείας. 

 
    (γ) Η επιτροπεία θ’ αποτελήται εκ πέντε (5) μελών.  Νοείται 

όμως ότι εις μίαν εγγεγραμμένην εταιρείαν, η περιοχή των 
εργασιών της οποίας επεκτείνεται πέραν της μίας 
κοινότητας η επιτροπεία θ’ αποτελήται από τοιούτον 
μεγαλύτερον αριθμόν μελών ως θα προνοήται εις τους 
ειδικούς κανονισμούς αυτής. 
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  (δ) Απαρτίαν συνιστά η πλειονότης των μελών της 
Επιτροπείας. 

    
 (2) Τα μέλη της Επιτροπείας δεν θα λαμβάνουν μισθόν ή άλλην 

αμοιβήν, αλλά θα δικαιούνται να εισπράξουν παρά της εταιρείας 
τοιαύτην εκ των ιδίων δαπάνην οίαν ενδέχεται να υπέστησαν εν 
σχέσει προς εργασίαν εκτελεσθείσαν δια την εγγεγραμμένην 
εταιρείαν ή εκ μέρους ταύτης και μέχρι τοιούτου ποσού ως 
ενδέχεται να καθορίζεται υπό της γενικής συνελεύσεως τη 
προτάσει της Επιτροπείας. 

 
(3) Εάν εγερθή οιονδήποτε ζήτημα εν σχέσει προς τον τρόπον       

διεξαγωγής της εκλογής της Επιτροπείας ή των αντικαταστατών 
μελών αυτής ή το κύρος της τοιαύτης εκλογής, το τοιούτο ζήτημα 
θα αποφασίζεται υπό του Εφόρου 

 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΕΙΣ ΣΩΜΑ 

 
39. Η Επιτροπεία εκάστης εγγεγραμμένης εταιρείας καταρτίζεται εις σώμα 

με την εκλογήν του προέδρου αυτής ο οποίος, εν περιπτώσει 
ισοψηφίας, θα έχη την δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.  Απουσιάζοντος 
προσωρινώς του προέδρου, η επιτροπεία θα διορίζη εν εκ των μελών 
αυτής διά να εκτελή τα καθήκοντα του προέδρου. 

 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ 

 
40. (1)  Η Επιτροπεία θα αντιπροσωπεύη την εγγεγραμμένην εταιρείαν 

ενώπιον όλων των αρμοδίων δημοσίων αρχών και εις όλας τας 
δοσοληψίας και συναλλαγάς μετά τρίτων μετ’εξουσίας να εγείρη 
και υπερασπίζεται αγωγάς και άλλας δικαστικάς διαδικασίας 
επ’ονόματι της εταιρείας και γενικώς θα εκτελή όλα τα 
καθήκοντα της διαχειρίσεως των υποθέσεων της εγγεγραμμένης 
εταιρείας τα οποία δεν έχουν ειδικώς ανατεθή υπό των παρόντων 
Θεσμών ή των ειδικών κανονισμών εις τα γενικάς συνελεύσεις ή 
εις το συμβούλιον ή εις οιονδήποτε άλλον αξιωματούχον της 
εταιρείας. 

 
 (2) Οσάκις εγείρωνται αγωγαί ή άλλαι δικαστικαί διαδικασίαι υπό ή 

κατά της εγγεγραμμένης εταιρείας, ο γραμματεύς αμέσως 
πληροφορεί εγγράφως τον Έφορον περί τούτου. 

 
 (3) Η επιτροπεία θα τηρή πάντοτε ανηρτημένον εις περίοπτον μέρος 

του εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας αντίγραφον του 
τελευταίου ετησίου ισολογισμού της εγγεγραμμένης εταιρείας 
ομού μετά της εκθέσεως της αναφερομένης εις τον Θεσμόν 30. 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ 
 

41. Η επιτροπεία συνεδριάζει οσάκις το απαιτή η εργασία της 
εγγεγραμμένης εταιρείας και εν πάση περιπτώση ουχί ολιγώτερον της 
μίας φοράς καθ’ έκαστον μήνα.  Αι συνεδριάσεις της επιτροπείας θα 
συγκαλούνται εγγράφως υπό του γραμματέως ή καθ’ οιονδήποτε άλλον 
τρόπον ήθελεν αποφασίσει η επιτροπεία: 
Noείται ότι ο πρόεδρος δύναται, οικεία βουλήσει, να συγκαλή έκτακτον 
συνεδρίαν της επιτροπείας προς διεξαγωγήν ειδικής τίνος εργασίας, 
οφείλει δε να συγκαλή τοιαύτην συνεδρίαν κατόπιν εγγράφου αιτήσεως 
δύο μελών της επιτροπείας. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ 
 

42. Εις εκάστην συνεδρίαν της επιτροπείας ο γραμματεύς- 
   
  (α) αναγιγνώσκει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας· 
 
  (β) ενημερώνει την επιτροπείαν διά τας εν γένει 

δραστηριότητας της εταιρείας και 
   
  (γ) υποβάλλει παν θέμα προς εξέτασιν υπό της επιτροπείας. 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ 

 
43. Tα πρακτικά των συνεδριών της επιτροπείας θα καταχωρούνται υπό 

του γραμματέως εις το βιβλίον των πρακτικών και θα υπογράφωνται 
υφ’όλων των παρόντων μελών της επιτροπείας και υπό του 
γραμματέως, θα περιλαμβάνουν δε τας ακολούθους λεπτομερείας: 

 
  (α) τα ονόματα των παρόντων μελών και την ημερομηνίαν της 

συνεδρίας· 
  
  (β) το όνομα του προέδρου· και 
  
  (γ) σύντομον έκθεσιν περί όλων των συζητηθέντων θεμάτων 

ως και του τρόπου και του αποτελέμσατος των ληφθεισών 
αποφάσεων. 

 
ΠΑΡΑΛΕΙΨΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ 
 

44. Οιονδήποτε μέλος της επιτροπείας το οποίον, άνευ αποχρώντος λόγου 
εγκριθέντος υπό της επιτροπείας, παραλείπει να παραστή εις τρεις 
διαδοχικάς συνεδρίας της επιτροπείας θα θεωρήται ότι έχει παραιτηθή 
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της θέσεώς του η οποία θα πληρούται συμφώνως των διατάξεων των 
παρόντων Θεσμών. 

 
ΚΕΝΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΝ 

 
45. (1) Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν κενούνται θέσεις εις την 

επιτροπείαν ολιγώτεραι του ημίσεος του αριθμού των μελών 
αυτής, αύται πληρούνται εντός οκτώ ημερών (8) διά του 
διορισμού αντικαταστατών εκ των επιλαχόντων κατά την 
τελευταίαν εκλογήν επιτροπής υπό των υπολοίπων μελών της 
επιτροπείας και των μελών του συμβουλίου εις κοινήν συνεδρίαν 
συγκληθείσαν προς τον σκοπόν τούτον. Πάσαν τοιαύτη 
αντικατάστασις θα κοινοποιήται εις τον Έφορον: 

  Νοείται ότι εάν η επιτροπεία παραλείψη να προβή εις τον 
τοιούτον διορισμόν, ο Έφορος δύναται να διορίζει τους 
απαιτουμένους αντικαταστάτας ως εν τη παραγράφω (1) 
ανωτέρω. 

 
   (2) Αν κενωθούν, ταυτοχρόνως, περισσότερες από τις μισές θέσεις 

των μελών της επιτροπείας ή αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες προς 
πλήρωση των κενών θέσεων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 
(1) του παρόντος Θεσμού, οι κενές θέσεις πληρούνται με 
αναπληρωματική εκλογή η οποία διατάσσεται από τον Έφορο. 

 
 (3) Οιοιδήποτε διορισθέντες ή εκλεγέντες βάσει του παρόντος 

Θεσμού αντικαταστάται θα κατέχουν το αξίωμα μέχρις ότου λήξη 
η περίοδος της  θητείας της επιτροπείας. 

 
ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΠΕΡΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 

 
46. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, η επιτροπεία δύναται να 

δανείζεται χρήματα εκ μέρους και διά λογαριασμόν της εγγεγραμμένης 
εταιρείας μέχρι ποσού μη υπερβαίνοντος του ανωτάτου ορίου ως τούτο 
καθορίζεται συμφώνως των διατάξεων του Θεσμού 25. 

 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

 
47. (1) Η επιτροπεία δύναται να ανοίγη τραπεζικόν λογαριασμόν μετά 

της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης, τη δε εγκρίσει του 
Εφόρου μεθ’ οιασδήποτε άλλης Τραπέζης. 

 
 (2) Αι εκδιδόμεναι υπό της εγγεγραμμένης εταιρείας επιταγαί και παν 

έτερον έγγραφον εκδιδόμενον εν σχέσει με τον τραπεζικόν 
λογαριασμόν εις τον οποίον αύται αφορούν θα υπογράφωνται υπό 
του προέδρου της επιτροπείας και από το γραμματέα ή από το 
γραμματέα και ένα υπάλληλο της εταιρείας ή από δύο 
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υπαλλήλους της εταιρείας οι οποίοι όλοι έχουν, δεόντως, 
εξουσιοδοτηθεί από την επιτροπεία. 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

 
48. (1) Η επιτροπεία ή εάν υπάρχη συμβούλιον, η επιτροπεία και το 

συμβούλιον, εις κοινήν συνεδρίαν συγκληθείσαν διά τον σκοπόν 
τούτον θα διορίζουν γραμματέα και θα ορίζουν την αμοιβήν 
αυτού. 

 
      (2) Εάν ο γραμματεύς είναι μέλος της επιτροπείας ή του συμβουλίου 

δεν θα αμείβεται. 
 
     (3) Η αμοιβή και οι άλλοι όροι υπηρεσίας του γραμματέα 

καθορίζονται σε σχέδιο υπηρεσίας που καταρτίζεται από την 
επιτροπεία ή, αν υφίσταται συμβούλιο, από την επιτροπεία και το 
συμβούλιο και εγκρίνεται από τον Έφορο. 

 
   (4) Ο διορισμός και η παύση του γραμματέα αποφασίζονται από την 

επιτροπεία και επικυρώνονται από τον Έφορο. 
 
 (5) Η ηλικία αφυπηρέτησης του γραμματέα δεν υπερβαίνει τη 

συντάξιμη ηλικία όπως αυτή καθορίζεται από τους περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους και η επιτροπεία ή και το 
συμβούλιο κινούν τις διαδικασίες πλήρωσης της θέσης του 
γραμματέα τρεις τουλάχιστον μήνες πριν την κένωσή της. 

 
 (6) Εις περίπτωσιν παραλείψεως της επιτροπείας ή της επιτροπείας 

και του συμβουλίου, ως η εκάστοτε περίπτωσις, να διορίζουν 
γραμματέα, ο Έφορος θα διορίζη γραμματέα συμφώνως προς 
καταρτιζόμενα υπ’αυτού σχέδια υπηρεσίας. 

 
 

ΕΓΓΥΗΣΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ 
 

49. (1) Ο γραμματεύς θα παρέχη τοιαύτην εγγύησιν ως η επιτροπεία ή, 
εάν υπάρχη συμβούλιον, η επιτροπεία και το συμβούλιον εις 
κοινήν συνεδρίαν, θα αποφασίζουν. 

 
 (2)  Πάσα τοιαύτη εγγύησις κοινοποιείται εγγράφως εις τον 'Έφορον 

και υπόκειται εις επικύρωσιν υπό της γενικής συνελεύσεως. 
 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ 
 
50.  Η επιτροπεία δύναται να παραχωρή άδειαν απουσίας εις τον γραμματέα 

και να διορίζη αντικαταστάτην αυτού διά την περίοδον της απουσίας 

     41 του 1980 
     48 του 1982 
     11 του 1983 
       7 του 1984 
     10 του 1985 
   116 του 1985 
        4 του1987 
   199 του 1987 
   214 του 1987 
     68 του 1988 
     96 του 1989 
   136 του 1989 
     17 του 1990 
   218 του 1991 
     98(Ι) του1992 
    64(Ι) του 1993 
    18(Ι) του 1995 
    55(Ι) του 1996 
    87(Ι) του 1997 
    80(Ι) του 1998 
    84(Ι) του 1998 
    66(Ι) του 1999 
    98(Ι) του 2000 
    99(Ι) του 2000 
      2(Ι) του 2001 
    51(Ι) του 2001 
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του. Ο τοιούτος διορισμός θα γνωστοποιείται προς τον Έφορο.  
Διορισμός που διαρκεί περισσότερο από τρεις μήνες επικυρώνεται από 
τον Έφορο. 

 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ 

 
51. (1) Ο γραμματεύς είναι το εκτελεστικόν όργανον της εγγεγραμμένης 

εταιρείας και ενεργεί συμφώνως των εκάστοτε οδηγιών της 
επιτροπείας. 

 
 (2)  Είναι υπεύθυνος διά την οργάνωσιν, διοίκησιν, συντονισμόν και 

προγραμματισμόν των δραστηριοτήτων της εταιρείας. 
 

 (3)  Μεριμνά διά την σύγκλησιν και παρίσταται εις όλας τας 
συνεδρίας της επιτροπείας ή και του συμβουλίου της εταιρείας. 

 
 (4)  Εκτελεί οιαδήποτε άλλα καθήκοντα ήθελον ανατεθή εις αυτόν 

υπό της επιτροπείας. 
 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
 

52. (1) Η επιτροπεία δύναται να διορίζει τοιούτους υπαλλήλους ως ήθελε 
κρίνει αναγκαίον. Κάθε διορισμός υπαλλήλου κοινοποιήται στον 
Έφορο. 

 
 (2) Οι όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων αυτών, ιδία δε τα του 

διορισμού, απολύσεως, αδειών, ιατρικής και κοινωνικής 
προνοίας, αντιμισθίας και άλλων ωφελημάτων διέπονται υπό 
Κανονισμών που συντάσσονται από την επιτροπεία ή, αν υπάρχει 
συμβούλιο, από την επιτροπεία και το συμβούλιο και 
επικυρώνονται από τον Έφορο: 

  Νοείται ότι ο διορισμός και η παύση των υπαλλήλων καθώς και η 
δημιουργία νέων θέσεων αποφασίζονται από την επιτροπεία και 
επικυρώνονται από τον Έφορο.  

 
 (3) Η ηλικία αφυπηρέτησης των υπαλλήλων δεν υπερβαίνει τη 

συντάξιμη ηλικία όπως αυτή καθορίζεται από τους περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους. 

 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΚΑI ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 

53. (1) Η επιτροπεία ή, αν υπάρχει συμβούλιο, η επιτροπεία και το 
συμβούλιο σε κοινή συνεδρία, δύνανται οποτεδήποτε, είτε 
αυτόβουλα είτε κατόπιν δικαιολογημένης εισήγησης του Εφόρου, 
να παύσουν προσωρινώς το Γραμματέα ή οποιοδήποτε υπάλληλο 
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της εταιρείας για οποιαδήποτε σοβαρή παρατυπία στην εκτέλεση 
των καθηκόντων τους. 

 
     (2) Η τυχόν προσωρινή παύση ή οποιαδήποτε άλλη απόφαση 

κοινοποιείται αμέσως στον Έφορο, συνοδευόμενη με σχετική 
έκθεση. 

 
     (3) Εις περίπτωσιν προσωρινής παύσεως του γραμματέως ή 

υπαλλήλου η επιτροπεία ή, εάν υπάρχη συμβούλιον, η επιτροπεία 
και το συμβούλιον εις κοινήν συνεδρίαν θα διορίζουν αμέσως 
αντικαταστάτην διά την πλήρωσιν της θέσεως διαρκούσης της 
τοιαύτης προσωρινής παύσεως.  Οποιοσδήποτε διορισμός 
αντικαταστάτου είναι έγκυρος αφού εγκριθεί από τον Έφορο. 

 
     (4) Σε περίπτωση παράλειψης της επιτροπείας ή της επιτροπείας και 

του συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, να παύσουν 
προσωρινά το γραμματέα ή οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρείας, 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο (1), ο Έφορος δύναται να 
παύσει προσωρινά το γραμματέα ή οποιοδήποτε υπάλληλο και να 
διορίσει αμέσως αντικαταστάτη του. 

 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
 

54.  Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, εκάστη εγγεγραμμένη εταιρεία 
δύναται: 

 
  (α) να καταθέτη τα κεφάλαια της εις την Συνεργατικήν 

Κεντρικήν Τράπεζαν και, τη εγκρίσει του Εφόρου, εις 
οιανδήποτε άλλην Τράπεζα ή και εγγεγραμμένην εταιρείαν. 

 
  (β) να επενδύη, τη εγκρίσει του Εφόρου, τα κεφάλαιά της εις 

μετοχάς εγγεγραμμένης εταιρείας ή άλλης εταιρείας 
δημοσίας ή μη. 

 
  (γ) να επενδύη με την έγκριση του Εφόρου, τα κεφάλαιά της 

εις Κυβερνητικά Χρεώγραφα λαμβανομένων υπ’ όψιν όλων 
των γενομένων επενδύσεων ως και του απαιτουμένου 
ποσοστού ρευστότητος της εταιρείας. 

 
  (δ) να χρησιμοποιεί τα κεφάλαιά της για την απόκτηση, 

ανακαίνιση και επέκταση ακίνητης περιουσίας όπως και για 
απόκτηση κινητής περιουσίας για τους σκοπούς της 
εταιρείας ή να πωλεί, μετά από έγκριση του Εφόρου, 
οποιαδήποτε ακίνητη ή κινητή ιδιοκτησία της σύμφωνα με 
τις εκάστοτε γενικές ή ειδικές οδηγίες του Εφόρου: 
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   Νοείται ότι ο Έφορος κατά την έκδοση των οδηγιών 
λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων το μέγεθος, την οικονομική 
κατάσταση, την ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες των 
εταιρειών. 

 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 

 
55.  Το αποθεματικόν κεφάλαιον εγγεγραμμένης εταιρείας χρησιμοποιείται 

διά τας εργασίας της εγγεγραμμένης εταιρείας ως επίσης και διά την 
κάλυψιν τυχόν ζημιών της. 

 
55Α.Το άνοιγμα τρεχουμένων λογαριασμών και η χορήγηση βιβλιαρίου 

επιταγών γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες, γενικές ή ειδικές που 
εκδίδονται από τον Έφορο. 

 
ΑΙΤΗΣΕIΣ ΔΙΑ ΔΑΝΕΙΑ 

 
56. Για τη σύναψη δανείου υποβάλλεται προς την επιτροπεία αίτηση στην 

οποία δηλώνεται το ποσό και ο σκοπός του δανείου, ο χρόνος και ο 
τρόπος αποπληρωμής του ως και η προσφερόμενη ασφάλεια καθώς και 
άλλες πληροφορίες όπως αυτές καθορίζονται στις γενικές ή ειδικές 
οδηγίες που εκδίδονται από τον Έφορο. 

 
ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 
57.  (1) Η επιτροπεία θα εξετάζη εις συνεδρίαν αυτής εκάστην αίτησιν διά 

δάνειον και δύναται να εγκρίνη τούτο εφ’ όσον ικανοποιηθή ότι ο 
αιτητής είναι αξιόπιστον πρόσωπον, διαθέτει την απαιτούμενην 
ικανότητα αποπληρωμής του δανείου, ότι η προτεινομένη ασφάλεια 
είναι επαρκής και ότι το δάνειο θα χρησιμοποιηθή προς όφελος του 
αιτητού. 

    
(2) Ουδέν πρόσωπον, εκτός των μελών της επιτροπείας και του 

γραμματέως, θα είναι παρόν εις οιανδήποτε συνεδρίαν της 
επιτροπείας εις την οποίαν εξετάζεται αίτησις διά δάνειον.  Μέλος 
της επιτροπείας το οποίον αιτείται δάνειον ή το οποίον προτείνεται 
ως εγγυητής διά δάνειον οφείλει να αποσυρθή κατά τον χρόνον 
εξετάσεως της σχετικής αιτήσεως.  Η κατά τας συνεδριάσεις της 
επιτροπείας οιαδήποτε πορεία των συζητήσεων εν σχέσει προς 
δάνεια θα τηρήται μυστική και οιοσδήποτε αξιωματούχος αυτής 
παραβή τον Θεσμόν τούτον θα υπόκειται εις άμεσον παύσιν. 

 
57Α.  Οι συναλλαγές εγγεγραμμένης εταιρείας που ασκεί εργασίες 

συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος με φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που δεν είναι μέλη της υπόκεινται σε απαγορεύσεις, περιορισμούς, 
όρους ή προϋποθέσεις όπως είναι δυνατό να καθορίζεται από την 
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Επιτροπή με σχετική απόφασή της που εκδίδεται δυνάμει του 
εδαφίου (2) του άρθρου 41 Ζ του Νόμου. 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 
58. (1)  Δάνεια παραχωρούνται διά σκοπούς οι οποίοι καθορίζονται υπό 

της επιτροπείας. 
 
 (2)  Ουδέν μέλος θα οφείλη εις την εγγεγραμμένην εταιρείαν ποσόν 

μεγαλύτερον του ανωτάτου ορίου το οποίον καθορίζεται εις τους 
ειδικούς κανονισμούς. 

 
ΤΟΚΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 
59. Το επιτόκιο επί των καταθέσεων και επί των δανείων καθορίζεται από 

την επιτροπεία σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς. 
 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΔΑΝΕΙΑ 
 

60. Το εγκριθέν δάνειον παραχωρείται εις τον αιτητήν αφού ούτος 
υπογράψη το σχετικόν έγγραφον και προσφέρη την απαιτουμένην διά 
τούτο ασφάλειαν. 

 
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑ ΔΑΝΕΙΑ 

 
61. Η επιτροπεία δύναται να απαιτή όπως το δανειζόμενον μέλος καταβάλη 

εις την εγγεγραμμένην εταιρείαν οιαδήποτε έξοδα εν σχέσει προς την 
έκδοσιν του δανείου. Ο γραμματεύς θα δίδη εις τα τυγχάνοντα δανείου 
μέλη λογαριασμόν δεικνύοντα όλας τας λεπτομέρειας των τοιούτων 
εξόδων. 

  
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 
62. Η επιτροπεία εφαρμόζει αυστηρά τις εκδιδομένες υπό του Εφόρου 

γενικές ή ειδικές οδηγίες οι οποίες προβλέπουν περιορισμούς στην 
έκδοση δανείων και δύναται να αρνηθή την έκδοσιν οιουδήποτε νέου 
δανείου εις μέλη τα οποία αδικαιολογήτως καθυστερούν την 
αποπληρωμήν υφισταμένων προς τις εγγεγραμμένες εταιρείες δανείων. 

 
ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 
63. Η Επιτροπεία δύναται να απαιτήση την άμεσον αποπληρωμήν δανείου 

προ της λήξεως αυτού εάν κατόπιν ερεύνης ήθελεν αποδειχθή ότι το 
μέλος εχρησιμοποίησε το δάνειον ουχί διά τον σκοπό διά τον οποίο 
τούτο ενεκρίθη. 
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ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 
 

64. Η επιτροπεία δύναται να παρατείνη την περίοδον αποπληρωμής 
δανείου οιουδήποτε μέλους, εάν ικανοποιηθή ότι οι λόγοι τους οποίους 
το καθυστερούν μέλος προέβαλε γραπτώς είναι δικαιολογημένοι. 

 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 
65. (1)  Η επιτροπεία και ο γραμματεύς οφείλουν να παρακολουθούν την 

κατάστασιν των εισπρακτέων δανείων και φροντίζουν διά την 
κανονικήν αποπληρωμήν αυτών συμφώνως των όρων του 
χρεωστικού εγγράφου. 

  
 (2)  Η επιτροπεία θα εξετάζη τον κατάλογον των χρεωστών και θα 

παραπέμπη τους αδικαιολογήτως καθυστερούντας την 
αποπληρωμήν δανείων χρεώστας εις διαιτησίαν ως προβλέπεται 
εις το άρθρον 52 του Νόμου. 

 
ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΑ ΧΡΕΗ 

 
66. Η επιτροπεία, ή εάν υπάρχη συμβούλιον, η επιτροπεία και το 

συμβούλιον εις κοινήν συνεδρίαν δύνανται, τη εγκρίσει του Εφόρου, να 
διαγράφουν οιονδήποτε οφειλόμενον προς την εγγεγραμμένην 
εταιρείαν χρέος, εάν κατόπιν ερεύνης και λήψεως όλων των αναγκαίων 
μέτρων ήθελεν αποδειχθή ως μη εισπράξιμον. 

 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ  Ή ΑΡΧΗΣ Ή ΣΩΜΑΤΟΣ 
 

67. Οιαδήποτε εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται να ενεργή ως αντιπρόσωπος 
της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης, άλλης εγγεγραμμένης εταιρείας 
ή οιουδήποτε ετέρου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ως 
καθορίζεται εις τους ειδικούς κανονισμούς της εταιρείας. 

 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
68. (1)  Αι μετοχαί οιασδήποτε εγγεγραμμένης εταιρείας τη εγκρίσει της 

επιτροπείας μεταβιβάζονται από μέλους εις μέλος μόνον. 
 
 (2)  Ο εκχωρητής καταβάλλει εις την εταιρείαν δικαίωμα 

μεταβιβάσεως το οποίον καθορίζεται εις τους ειδικούς 
κανονισμούς της εταιρείας. 

 
 (3)  Μεταβίβασις οιασδήποτε μετοχής θα είναι έγκυρος μετά την 

εγγραφήν αυτής εις το Μητρώον Μετοχών: 
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  Νοείται ότι ουδεμία μεταβίβασις μετοχής εγγράφεται, εάν ο 
εκχωρητής έχει χρέος προς την εγγεγραμμένην εταιρείαν. 

 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ 

 
69. Η επιτροπεία δύναται να κατάσχη την μετοχήν ή τας μετοχάς 

οιουδήποτε μέλους και χρησιμοποίηση την αξίαν τούτων διά την 
αποπληρωμήν καθυστερημένων προς την εγγεγραμμένην εταιρείαν 
χρεών του μέλους: 

 Νοείται ότι προ της τοιαύτης κατασχέσεως θα δίδεται ενός μηνός 
γραπτή προειδοποίησις περί τούτου προς το ενδιαφερόμενον μέλος. 

 
 

ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
 

70. (1) Οσάκις οι κανονισμοί εγγεγραμμένης εταιρείας προβλέπουν περί 
Εποπτικού Συμβουλίου, το τοιούτο συμβούλιον θα εκλέγεται ανά 
παν τρίτον έτος κατά την εκλογή επιτροπείας που διατάχθηκε από 
τον Έφορο και συμφώνως προς την διαδικασίαν την 
διαλαμβανομένην εις τους Θεσμούς 28 και 29, τα δε μέλη αυτού 
θα κατέχουν το αξίωμα μέχρι εκλογής νέου συμβουλίου και θα 
είναι επανεκλέξιμα. 

 
  (2) Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου δέον όπως είναι μέλη της 

εγγεγραμμένης εταιρείας ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι 
προκειμένου περί μέλων τα οποία είναι εγγεγραμμέναι εταιρείαι. 

  (3) Το συμβούλιον θα αποτελήται εκ πέντε μελών τα οποία δέον 
όπως μη είναι μέλη της επιτροπείας, τρία δε εξ αυτών συνιστώσιν 
απαρτίαν. 

  
 (4) Τα μέλη του συμβουλίου δεν θα λαμβάνουν μισθόν ή άλλην 

αμοιβήν, αλλά θα δικαιούνται να εισπράξουν παρά της εταιρείας 
τοιαύτην εκ των ιδίων δαπάνην οίαν ενδέχεται να υπέστησαν εν 
σχέσει προς εργασίαν εκτελεσθείσαν διά την εγγεγραμμένην 
εταιρείαν ή εκ μέρους ταύτης και μέχρι τοιούτου ποσού ως 
ενδέχεται να καθορίζεται υπό της γενικής συνελεύσεως τη 
προτάσει της επιτροπείας. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
71. Το συμβούλιον εκλέγει τον πρόεδρον αυτού ο οποίος, εν περιπτώσει 

ισοψηφίας, θα έχη δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. Εν περιπτώσει 
προσωρινής απουσίας του προέδρου, το συμβούλιον θα διορίζη έν εκ 
των μελών του διά να εκτελή τα καθήκοντα του. 
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

72. (1)  Ο γραμματεύς μεριμνά διά την σύγκλησιν του συμβουλίου εις 
συνεδρίαν, θα παρέχη εις αυτό πληροφορίας εν σχέσει με τας 
εργασίας και την κατάστασιν της εγγεγραμμένης εταιρείας και θα 
τηρή τα πρακτικά των συνεδριών. 

 
 (2)  Το συμβούλιον θα συνεδριάζη τουλάχιστον άπαξ ανά τρίμηνον 

και θα ελέγχη και επιθεωρή την κατάστασιν της εταιρείας και θα 
βεβαιούται ότι η επιτροπεία εργάζεται καλώς και ενεργεί 
συμφώνως των διατάξεων του Νόμου, των παρόντων Θεσμών και 
των ειδικών κανονισμών της εταιρείας. 

 
 (3)  Εάν φανή εις το συμβούλιον ότι η επιτροπεία δεν ενεργεί κατά 

τον δέοντα τρόπον και ότι υφίσταται κίνδυνος να επηρεασθούν τα 
συμφέροντα της εγγεγραμμένης εταιρείας δυσμενώς, δύναται να 
υποβάλη έκθεσιν εις τον Έφορον εισηγούμενον την διεξαγωγήν 
ερεύνης ή να συγκαλέση έκτακτον γενικήν συνέλευσιν των μελών 
ενώπιον της οποίας να εκθέση την κατάστασιν. 

 
ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
73. Το συμβούλιον ή μέλος αυτού δεόντως εξουσιοδοτημένον κέκτηται 

εξουσίαν διά σκοπούς ελέγχου και επιθεωρήσεως όπως επικοινωνή 
ελευθέρως μετά των βιβλίων, λογαριασμών και εγγράφων της 
εγγεγραμμένης εταιτρείας και οι αξιωματούχοι και υπάλληλοι αυτής 
είναι υπόχρεοι όπως παράσχουν οιασδήποτε πληροφορίας και 
παρουσιάζουν οιαδήποτε βιβλία και λογαριασμούς ως επίσης και τα 
μετρητά οσάκις ζητηθή τούτο παρ’ αυτών υπό του συμβουλίου ή του 
εξουσιοδοτημένου μέλους αυτού. 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

74. Το συμβούλιον θα ετοιμάζη από κοινού μετά της επιτροπείας ή 
κεχωρισμένως ετησίαν έκθεσιν επί των πεπραγμένων του 
διαρρεύσαντος έτους, η οποία θα κατατίθεται ενώπιον της ετησίας 
γενικής συνελεύσεως των μελών. 

 
ΚΟΙΝΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

75. Κοιναί συνεδρίαι της επιτροπείας και του συμβουλίου δέον όπως 
συγκαλούνται διά την εξέτασιν θεμάτων οσάκις τούτο απαιτήται υπό 
του Νόμου, των παρόντων Θεσμών και των ειδικών κανονισμών της 
εγγεγραμμένης εταιρείας, δύνανται δε να συγκαλούνται τη επιθυμία της 
επιτροπείας ή του συμβούλιου διά την συζήτησιν οιουδήποτε θέματος 
γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος οσάκις τούτο κριθή σκόπιμον και 
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αναγκαίον. Απαρτίαν εις τα κοινάς συνεδρίας αποτελεί η παρουσία 
τόσων μελών όσων είναι αναγκαία διά την σύστασιν απαρτίας εις τας 
χωριστάς συνεδρίας των δύο σωμάτων. Αποφάσεις λαμβάνονται διά 
απλής πλειοψηφίας. Εις περίπτωσιν ισοψηφίας ο πρόεδρος θα έχη 
δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

 
76. Των κοινών συνεδριών της επιτροπείας και του συμβουλίου προεδρεύει 

ο πρόεδρος του συμβουλίου ή απουσιάζοντας τούτου μέλος του 
συμβουλίου το οποίον θα εκλέγεται υπό των μελών της κοινής 
συνεδρίας. Εν περιπτώσει ισοψηφίας ο πρόεδρος θα έχη δευτέραν ή 
νικώσαν ψήφον. 

 
77. Αι διατάξεις του άρθρου 43 του Νόμου και αι διατάξεις των Θεσμών 44 

και 45 αι αφορώσαι εις την παύσιν και αντικατάστασιν μελών της 
επιτροπείας και την πλήρωσιν κενών θέσεων εις αυτήν τυγχάνουσιν 
εφαρμογής τηρουμένων των αναλογιών εις το συμβούλιον. 

 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΦΟΡΟΝ 

 
78. (1)  Οσάκις εγείρεται οιαδήποτε διαφορά, αυτή παραπέμπεται 

δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 52 εις τον 
Έφορον. 

 
 (2) Η τοιαύτη παραπομπή θα γίνεται δι’εγγράφου εκθέσεως η οποία 

θα χρονολογήται και απευθύνεται προς τον Έφορον, θα 
υπογράφεται υπό του μέρους το οποίον συντάσσει ταύτην, θα 
ορίζη την διαφοράν και θα περιέχη πλήρεις λεπτομερείας αυτής. 

 
 (3) Άμα τη λήψει της τοιαύτης παραπομπής ο Έφορος δύναται: 
 
  (α) να επιχειρήσει συνδιαλλαγήν, ή 
 
  (β) να παραπέμψη την διαφοράν προς επίλυσιν εις ένα ή τρεις 

διαιτητάς. 
 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΝ 
 

79. (1)  Εάν ο Έφορος παραπέμψη οιανδήποτε διαφοράν εις διαιτησίαν 
θα ορίζη το όνομα, μέρος διαμονής και επάγγελμα του διαιτητού 
η διαιτητών και την προθεσμίαν εντός της οποίας η διαιτητική 
απόφασις θα υποβάλλεται υπό του διαιτητού ή των διαιτητών 
προς τον Έφορον. 

Κ.Δ.Π. 
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Νοείται ότι ο Έφορος δύναται να παρατείνη το χρονικόν 
διάστημα εντός του οποίου θα εκδίδεται η τοιαύτη διαιτητική 
απόφασις. 
 

 (2) Οσάκις οιαδήποτε διαφορά παραπέμπηται εις πλείονας του ενός 
διαιτητάς, τότε η τοιαύτη παραπομπή θα είναι εις τρεις διαιτητάς 
εκ των οποίων ο είς θα διορίζεται υφ’εκάστου των 
ενδιαφερομένων εις την διαφοράν μερών, ο δε τρίτος υπό του 
Εφόρου ο οποίος και θα ενεργή ως πρόεδρος. 

 
 (3) Οσάκις οιαδήποτε διαφορά παραπέμπηται εις τρεις διαιτητάς 

δυνάμει της παραγράφου (2) ανωτέρω θα τυγχάνωσιν εφαρμογής 
αι ακόλουθοι διατάξεις: 

   
  (α) Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν οιονδήποτε 

ενδιαφερόμενον εις την διαφοράν μέρος παραλείπει να 
διορίση διαιτητήν εντός τοιούτου χρονικού διαστήματος ως 
ο Έφορος ενδέχεται να ορίση, ο Έφορος δύναται να διορίζη 
διαιτητήν. 

 
  (β) Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν ο υπό ενός των 

ενδιαφερομένων εις την διαφοράν μερών διορισθείς 
διαιτητής ήθελεν αποθάνει, ή αρνείται ή παραλείπει να 
ασκήση ή ένεκεν απουσίας ή άλλως πως δεν ασκεί τα 
καθήκοντα διαιτητού, ο Έφορος θα καλή το 
ενδιαφερόμενον μέρος όπως διορίση νέον διαιτητήν εντός 
τοιούτου χρονικού διαστήματος, ως ο Έφορος ενδέχεται να 
ορίση, και εάν δεν διορισθή ούτω νέος διαιτητής, ο Έφορος 
δύναται ο ίδιος να διορίση έτερον διαιτητήν. 

 
  (γ) Eις περίπτωσιν κατά την οποίαν ο διαιτητής ο οποίος έχει 

διορισθεί υπό του Εφόρου ήθελεν αποθάνει ή αρνείται ή 
παραλείπει να ασκήση ή ένεκεν απουσίας ή άλλως πως δεν 
ασκεί τα καθήκοντα διαιτητού, ο Έφορος θα διορίζη νέον 
διαιτητήν εις αντικατάστασιν αυτού. 

 
 (4) Κατά τον καθορισμόν της αμοιβής του διαιτητού ή διαιτητών ο 

Έφορος θα λαμβάνη υπ’όψιν την φύσιν και τον όγκον της 
εργασίας.  Προς τον σκοπόν δε τούτον δύναται να καθοδηγήται 
υπό των εκάστοτε εν ισχύι περί Πολιτικής Δικονομίας 
Διαδικαστικών Κανονισμών των αφορώντων την δικηγορικήν 
αμοιβήν εις αγωγάς. 
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ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΜΕΣΩ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
80. (1)  Εις οιανδήποτε εγγεγραμμένην εταιρείαν, η οποία έχει μεταξύ 

των σκοπών της την διάθεσιν οιουδήποτε προϊόντος, 
παραγομένου ή προερχομένου εκ της εργασίας ή της 
απασχολήσεως των μελών της, έκαστον μέλος το οποίον είτε 
δυνάμει των ειδικών κανονισμών της εταιρείας είτε δυνάμει 
συμβάσεως αναθέτει εις την εγγεγραμμένην εταιρείαν την 
διάθεσιν ολοκλήρου ή μέρους της παραγωγής αυτού, 
υποχρεούται όπως παραδίδη την τοιαύτην παραγωγήν προς την 
εταιρείαν. 

 
 (2) Οι ειδικοί κανονισμοί ή οι εσωτερικοί κανονισμοί της εταιρείας 

θα καθορίζουν: 
 

  (α) τον τρόπον κατά τον οποίον μέλος ήθελεν αποδειχθή ή 
ευρεθή ένοχον παραβάσεως των ειδικών κανονισμών ή των 
εσωτερικών κανονισμών της εταιρείας ή της συμβάσεως 
μετά της εταιρείας· 

 
  (β) το ποσόν το οποίον το τοιούτο μέλος θα καταβάλλη εις την 

εγγεγραμμένην εταιρείαν υπό μορφήν εκκαθαρισμένων 
αποζημιώσεων. 

 
(3) Παν ποσόν το οποίον καθορίζεται δυνάμει της παραγράφου (2) 

ανωτέρω θα θεωρήται ως χρέος του μέλους προς την 
εγγεγραμμένην εταιρείαν, θα εισπράττεται ως τοιούτον και θα 
πιστώνεται εις το αποθεματικόν κεφάλαιον της εταιρείας. 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

81. (1) Οι ειδικοί κανονισμοί εγγεγραμμένης εταιρείας θα   
περιλαμβάνουν:   

                 (α) το όνομα της εταιρείας· 

  (β) την εγγεγραμμένην διεύθυνσιν της εταιρείας· 

  (γ) την περιοχήν των εργασιών της εταιρείας· 

  (δ) τους σκοπούς δια τους οποίους η εταιρεία ιδρύθη· 

Κ.Δ.Π. 
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  (ε) τους σκοπούς δια τους οποίους θα διατίθενται τα 
κεφάλαια αυτής·. 

  (στ) τα προσόντα, τον τρόπον και τους όρους αποδοχής μελών· 

  (ζ) το είδος και το όριον ευθύνης των μελών· 

  (η) τον τρόπον δημιουργίας κεφαλαίων· 

  (θ) τον τρόπον καθορισμού του επιτοκίου επί των 
καταθέσεων και επί των δανείων· 

  (ι) πρόνοιαν διά την διάθεσιν του αποθεματικού κεφαλαίου 
εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρείας. 

  (2)  Εάν οι σκοποί εγγεγραμμένης εταιρείας περιλαμβάνουν την 
δημιουργίαν κεφαλαίων διά δανειοδότησιν των μελών της, οι 
ειδικοί κανονισμοί αυτής θα περιέχουν επιπροσθέτως: 

  (α) το επάγγελμα και διαμονήν των μελών· 
 
  (β) τους όρους υπό τους οποίους παραχωρούνται δάνεια εις τα 

μέλη, τον τρόπον καθορισμού του επιτοκίου ως και το 
ανώτατον ποσόν το οποίον μέλος τι δύναται να δανείζεται· 

 
  (γ) αναφορά περί των διευθετήσεων σύνδεσης με τον Κεντρικό   

Φορέα σε περίπτωση που η εγγεγραμμένη εταιρεία 
συνδεθεί μ’ αυτόν κατά τα οριζόμενα στο Νόμο: 

 
   Νοείται ότι ανάλογη αναφορά περιλαμβάνεται και στους 

ειδικούς κανονισμούς του Κεντρικού Φορέα: 
 
   Νοείται περαιτέρω ότι οι λεπτομέρειες σε σχέση με την 

εφαρμογή της ανωτέρω υποπαραγράφου καθορίζονται με 
γενικές ή ειδικές εγκυκλίους του Εφόρου. 

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

82. (1)   Οιαδήποτε τροποποίησις των ειδικών κανονισμών εγγεγραμμένης 
εταιρείας θα γίνεται κατόπιν αποφάσεως της πλειοψηφίας των 
τριών τετάρτων των παρόντων μελών εις γενικής συνέλευσιν 
αυτών. 

  
 (2) Αντίγραφον της αποφάσεως ως εν τη παραγράφω (1) ανωτέρω 

ομού μετά δύο αντιγράφων της τροποποιήσεως των ειδικών 
κανονισμών θα υποβάλλεται εις τον Έφορον ο οποίος εάν πεισθή 
ότι η τοιαύτη τροποποίησις δεν αντίκειται προς τον παρόντα 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Κ.Δ.Π. 
874/2004 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 



   

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 

32 

Νόμον ή τους Θεσμούς και τις συνεργατικές αρχές και ότι δεν 
επηρεάζει δυσμενώς την εύρυθμο λειτουργία και την οικονομική 
κατάσταση της εταιρείας, σε συνάρτηση προς τα γενικότερα 
συμφέροντα του Συνεργατισμού, εγγράφει την τροποποίησιν. 

 
82A.(1) Οι ειδικοί κανονισμοί των εγγεγραμμένων εταιρειών,   

συμπεριλαμβανομένου του Κεντρικού Φορέα, τροποποιούνται 
από τις εγγεγραμμένες εταιρείες βάσει των σχετικών διατάξεων 
του Νόμου ή των παρόντων Θεσμών, έτσι ώστε να συνάδουν με 
το Νόμο, τους παρόντες Θεσμούς και τις δυνάμει του Νόμου 
εκδιδόμενες αποφάσεις, διατάγματα ή οδηγίες. 

 
        (2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (1), οποιαδήποτε 

πρόνοια στους ειδικούς κανονισμούς εγγεγραμμένης εταιρείας, 
συμπεριλαμβανομένου του Κεντρικού Φορέα, που αντίκειται 
μερικώς σε οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου, των παρόντων 
Θεσμών ή των δυνάμει του Νόμου εκδιδόμενων αποφάσεων, 
διαταγμάτων ή οδηγιών, έχει εφαρμογή μόνο στην έκταση και 
στο βαθμό που δεν αντίκειται σε οποιαδήποτε τέτοια διάταξη. 
  

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΚΘΕΣΕΩΣ 

 
83. Οι αξιωματούχοι εγγεγραμμένης εταιρείας μεριμνούν διά την 

ετοιμασίαν καθ’έκαστον έτος: 
   
  (α) Γενικού Ισολογισμού και Λογαριασμού Κερδοζημιών ουχί 

αργότερον των τριών μηνών από της λήξεως εκάστου 
οικονομικού έτους και θα υποβάλλουν αντίγραφα τούτων 
εις την Υπηρεσίαν και τον Έφορον. 

 
  (β) Εκθέσεως επί των πεπραγμένων του έτους η οποία θα 

τίθεται ενώπιον της ετησίας γενικής συνελεύσεως. 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

84. (1) Ο Έφορος εκδίδει γενικές ή ειδικές οδηγίες για την ετοιμασία 
εσωτερικών  κανονισμών επί συγκεκριμένων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας. 

       
(2) Η επιτροπεία, αφού ετοιμάσει τους εν λόγω εσωτερικούς 

κανονισμούς, τους κοινοποιεί στον Έφορο και οι κανονισμοί αυτοί 
είναι έγκυροι, δεσμευτικοί και ισχύουν αφού προηγουμένως 
εγκριθούν από τον Έφορο. 

 

Κ.Δ.Π. 
874/2004 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Τροποποίηση 
ειδικών 
κανονισμών. 



   

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 

33 

ΠΡΟΝΟΙΑΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ  
ΕΠΑΝΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 

85. Κάθε επιβάρυνση, εκχώρηση επιβάρυνσης και επανεκχώρηση 
επιβαρύνσης δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 23 και 26 του Νόμου 
πρέπει να συνάδουν προς τους Τύπους που εκδίδονται δυνάμει του 
Θεσμού 4 των βασικών θεσμών. 

86. (1) Ουδέν δικαίωμα θα πληρώνεται διά την εγγραφήν επιβαρύνσεως. 

   (2) Το δικαίωμα που καταβάλλεται για την εγγραφή εκχώρησης 
επιβάρυνσης ή για την επανεκχώρηση επιβάρυνσης είναι μια 
λίρα. 

 (3) Το δικαίωμα το οποίον καθορίζεται εις τον παρόντα Θεσμόν θα 
πληρώνεται εις χαρτόσημα υπό της εγγεγραμμένης εταιρείας η 
οποία κάμνει την εκχώρησιν ή επανεκχώρησιν.  Τα χαρτόσημα θα 
επικολλώνται επί του αντιγράφου της εκχωρήσεως ή 
επανεκχωρήσεως, ως η εκάστοτε περίπτωσις, το οποίον θα 
αποστέλλεται προς τον Έφορον δυνάμει των διατάξεων των 
εδαφίων (2) ή (4) του άρθρου 26 του Νόμου και τα χαρτόσημα θα 
ακυρώνωνται κατά τον υπό του Εφόρου εκάστοτε οριζόμενον 
τρόπον. 

87. Ο Έφορος τηρεί χωριστούς φακέλους για κάθε εγγεγραμμμένη εταιρεία 
και τοποθετεί σε αυτούς όλα τα αντίγραφα των επιβαρύνσεων, 
εκχωρήσεων επιβαρύνσεων και επανεκχωρήσεων που έχουν εγγραφεί 
και αφορούν την οικεία εγγεγραμμένη εταιρεία. 

88. Το βιβλίον καλούμενον Μητρώον Επιβαρύνσεων Συνεργατικών 
Εταιρειών το οποίον ο Έφορος θα τηρή δυνάμει των διατάξεων του 
εδαφίου (3) του άρθρου 24 του Νόμου θα είναι συμφώνως προς τον 
Τύπον 6. 

 
89. Το δικαίωμα το οποίον θα πληρώνεται διά την επιθεώρησιν του 

φακέλλου των επιβαρύνσεων και του Μητρώου των Επιβαρύσεων των 
Συνεργατικών Εταιρειών δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του 
άρθρου 24 του Νόμου θα είναι είκοσι πέντε σεντ (£0,25). 

 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

90. (1)   Συμβάσεις εκ μέρους εγγραμμένης εταιρείας θα συνάπτονται ως 
ακολούθως: 

  (α) Σύμβασις η οποία, εάν συνάπτεται μεταξύ ιδιωτών, 
απαιτείται υπό του Νόμου όπως είναι έγγραφος, θα είναι 
έγγραφος και θα υπογράφεται εκ μέρους της εταιρείας υπό 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 
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της επιτροπείας και του γραμματέως ή υπό οιουδήποτε 
προσώπου δεόντως εξουσιοδοτημένου προς τον σκοπόν 
τούτο, θα φέρει δε την σφραγίδαν της εταιρείας· 

  (β) σύμβασις η οποία, εάν συνάπτεται μεταξύ ιδιωτών, θα ήτο 
νομικώς έγκυρος εάν εγίνετο μόνο διά λόγου και ουχί 
εγγράφως, δύναται να συνάπτεται εκ μέρους της εταιρείας 
υπό της επιτροπείας και του γραμματέως ή υπό οιουδήποτε 
προσώπου δεόντως εξουσιοδοτημένου προς τον σκοπόν 
τούτον. 

 (2) Πάσα σύμβασις συναπτομένη δυνάμει της παραγράφου (1) 
ανωτέρω θα είναι νομικώς έγκυρος και θα δεσμεύη την εταιρείαν 
και τους διαδόχους αυτής ως και τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη. 

  
 (3) Σύμβασις συναπτομένη δυνάμει της παραγράφου (1) ανωτέρω 

δύναται να τροποποιήται ή ακυρώνεται κατά τον αυτόν τρόπον, 
καθ’ όν δίδεται εξουσία υπό των παρόντων Θεσμών να συναφθή. 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΙΝ 
 

91.   Αντίγραφον πάσης καταχωρήσεως εις οιονδήποτε βιβλίον ή 
μητρώον ή κατάλογον τηρούμενον τακτικώς υπό της εγγεγραμμένης 
εταιρείας κατά την διεξαγωγήν των εργασιών της και ευρισκόμενον 
εις την κατοχήν αυτής, θα είναι δεκτόν προς απόδειξιν της υπάρξεως 
της τοιαύτης καταχωρήσεως εάν ο γραμματεύς ιδιοχείρως και η 
πλειοψηφία τουλάχιστον των μελών της επιτροπείας της εταιρείας 
επιστοποίησαν τούτο ως πιστόν αντίγραφο της αρχικής 
καταχωρήσεως. 

 
92. (1) Κάθε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που συνδέεται με τον Κεντρικό  

Φορέα διατηρεί την υπό του Νόμου και των παρόντων Θεσμών 
προνοούμενη αυτοτέλεια ως ξεχωριστή νομική οντότητα με τη δική 
του αυτόνομη διοίκηση, διεύθυνση και διαχείριση. 

 
  

 (2) Οι διευθετήσεις σύνδεσης έκαστου συνεργατικού πιστωτικού 
ιδρύματος με τον Κεντρικό Φορέα διαλαμβάνουν ότι:  

 
(α) οι υποχρεώσεις του συνδεδεμένου πιστωτικού ιδρύματος 

καλύπτονται πλήρως από εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα· 
και  

 
(β) οι υποχρεώσεις του Κεντρικού Φορέα, περιλαμβανομένων 

αυτών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) πιο πάνω, 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Κ.Δ.Π. 
464/2001 

Κ.Δ.Π. 
874/2004 

Σύνδεση 
συνεργατικού 
πιστωτικού 
ιδρύματος με 
τον Κεντρικό 
Φορέα. 

Κ.Δ.Π. 
54/2012 
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καλύπτονται από εγγυήσεις των συνδεδεμένων πιστωτικών 
ιδρυμάτων. 

 
(3) Τηρουμένων των διατάξεων των περί της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου Νόμων του 2002 και 2003 και των περί Τραπεζικών 
Εργασιών Νόμων του 1997 μέχρι (Αρ. 2) του 2004, η φερεγγυότητα 
και η ρευστότητα του Κεντρικού Φορέα και των συνεργατικών 
πιστωτικών ιδρυμάτων που συνδέονται μ’ αυτόν υπόκεινται στο 
σύνολό τους σε εποπτεία, σε ενοποιημένη βάση, από τον Έφορο, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, των παρόντων Θεσμών και 
των δυνάμει του Νόμου εκδιδόμενων αποφάσεων, διαταγμάτων και 
οδηγιών. 

 
(4) Η Επιτροπή μετά από σύσταση του Κεντρικού Φορέα δύναται να 

καθορίσει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Κεντρικού Φορέα 
και των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων που συνδέονται με 
αυτόν. 

 
(5)(α) Ο Κεντρικός Φορέας εκδίδει προς τα συνεργατικά πιστωτικά 

ιδρύματα που συνδέονται με αυτόν, γενικές ή ειδικές οδηγίες, 
που κατ’ ελάχιστο αποσκοπούν- 

 
(i) στη συμμόρφωση των συνδεδεμένων συνεργατικών 

πιστωτικών ιδρυμάτων    με τις απαιτήσεις του ρυθμιστικού    
πλαισίου που εφαρμόζονται σ’ αυτά, περιλαμβανομένων, 
τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, των απαιτήσεων 
εταιρικής διακυβέρνησης, εσωτερικού ελέγχου, οργανωτικής 
διάρθρωσης, διαχείρισης κινδύνων και λειτουργικών και 
λογιστικών διαδικασιών,  καθώς και με τις πρόνοιες  της 
συμφωνίας σύνδεσης, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα 
και η οικονομική ευρωστία του Κεντρικού Φορέα και των 
συνδεδεμένων συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων 

 
(ii) στη, σε συγκεντρωτική βάση, συμμόρφωση του Κεντρικού 

Φορέα και των συνδεδεμένων συνεργατικών πιστωτικών 
ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου από 
τις οποίες τα συνδεδεμένα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα 
εξαιρούνται σε ατομική βάση, σύμφωνα με τις παραγράφους 
(7) και (8) του παρόντος Θεσμού. Προς το σκοπό αυτό ο 
Κεντρικός Φορέας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, 
περιλαμβανομένης της έκδοσης οδηγιών προς τα 
συνδεδεμένα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, για τη, σε 
συγκεντρωτική βάση, συμμόρφωση του Κεντρικού Φορέα 
και των συνδεδεμένων συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων 
με τις ρυθμιστικές και εποπτικές απαιτήσεις, 
περιλαμβανομένων των απαιτήσεων ρευστότητας και 

    138(I) του2002 
    166(Ι) του2003 
      66(Ι) του1997 
      74(Ι) του1999 
      94(Ι) του2000 
    119(Ι) του2003 
        4(Ι) του2004 
    151(I) του2004     

 

138(Ι) του 2002 

166(Ι) του 2003 

34(Ι) του 2007. 

66(Ι)του 1997 

74(Ι) του 1999 

94(Ι) του 2000 

119(Ι) του 2003 

4(Ι) του 2004 

151(Ι) του 2004 

231(Ι) του 2004 

235(Ι) του 2004 

20(Ι) του 2005 

80(Ι) του 2008 

100(Ι) του 2009 

123(Ι) του 2009 

27(Ι) του 2011 

104(Ι) του 2011. 
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κεφαλαιακής επάρκειας, με το Νόμο και τους, δυνάμει 
αυτού,  εκδιδόμενους  θεσμούς, αποφάσεις, διατάγματα και 
οδηγίες καθώς και με τις, δυνάμει του περί της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται, και του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου 
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, εκδιδόμενες οδηγίες˙ 

 
(iii) στην παρακολούθηση των συνδεδεμένων συνεργατικών 

πιστωτικών ιδρυμάτων σε σχέση με διοικητικούς, τεχνικούς 
και χρηματοοικονομικούς σκοπούς˙ 

 
(iv) στη συμμόρφωση των αξιωματούχων των συνδεδεμένων 

συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, με τις πρόνοιες της 
Κανονιστικής Απόφασης περί της  Ικανότητας και 
Καταλληλότητας (Κριτήρια Αξιολόγησης) των 
Αξιωματούχων των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων˙ 

 
(v)  στην ετοιμασία από τον Κεντρικό Φορέα και υποβολή προς 

τις αρμόδιες αρχές των καταστάσεων, στοιχείων και 
πληροφοριών, για σκοπούς του εποπτικού και ρυθμιστικού 
πλαισίου (prudential supervision)· 

 
(vi) στη διαμόρφωση των αρχών και της πολιτικής αξιολόγησης, 

επιμέτρησης (συμπεριλαμβανομένων των προσομοιώσεων 
ακραίων καταστάσεων - stress testings)  και των διαδικασιών 
ελέγχου, διαχείρισης, παρακολούθησης και αντιμετώπισης 
των κινδύνων που σχετίζονται με τις εργασίες συνεργατικού 
πιστωτικού ιδρύματος, όπως λειτουργικών κινδύνων, 
πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων επιτοκίων, αγοράς και 
ρευστότητας για τον Κεντρικό Φορέα και τα συνδεδεμένα 
συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα με στόχο τη διασφάλιση ότι 
η πολιτική και οι στρατηγικοί στόχοι κάθε συνδεδεμένου 
συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος συνάδουν με τη γενική 
στρατηγική και πολιτική, καθώς και τους στρατηγικούς 
στόχους του Κεντρικού Φορέα, ως επίσης και με την 
προδιάθεση (appetite) και την ικανότητά του για ανάληψη 
κινδύνων (risk bearing capacity):  

 

Νοείται ότι η στρατηγική και οι στόχοι που καθορίζει ο 
Κεντρικός Φορέας διαμορφώνονται,  αφού ληφθούν υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε συνδεδεμένου 
συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος˙ 
 

(vii) στον καθορισμό και στην παρακολούθηση των διαδικασιών 
εσωτερικού ελέγχου για τον Κεντρικό Φορέα και κάθε 
συνδεδεμένο συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα˙ 
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(viii) στη διαμόρφωση των κριτηρίων ή κανόνων για τις, σε 
καθημερινή βάση, διεξαγόμενες εργασίες των συνδεδεμένων 
συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, περιλαμβανομένων 
επενδύσεων, εξουσιοδοτήσεων παροχής πιστωτικών 
διευκολύνσεων, και παρακολούθησης των πιστωτικών 
διευκολύνσεων ˙ 

 
(ix) στη διαμόρφωση των κριτηρίων ή κανόνων για την παροχή  

χρηματοοικονομικής στήριξης προς τα  συνδεδεμένα 
συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα ˙ 

 
(x) στον καθορισμό των κριτηρίων ή κανόνων σχετικά με τη 

δημιουργία νέων επιχειρηματικών μονάδων, άνοιγμα 
υποκαταστημάτων και/ή τη διεξαγωγή διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων· και  

 
(xi) στην κάλυψη βασικών θεμάτων διοίκησης (concrete 

management issues), συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που 
αφορούν την επίτευξη των καθοριζόμενων επιχειρηματικών 
στόχων και την αποτελεσματική διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων συνδεδεμένου συνεργατικού πιστωτικού 
ιδρύματος και την εν γένει διασφάλιση των συμφερόντων 
του Κεντρικού Φορέα και των συνεργατικών πιστωτικών 
ιδρυμάτων που συνδέονται μ’ αυτόν: 

 
Νοείται ότι η Επιτροπή δύναται να εξειδικεύει τις πρόνοιες 
της παρούσας υποπαραγράφου με αποφάσεις της που 
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 41Ζ του Νόμου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

(β) Οι οδηγίες του Κεντρικού Φορέα που εκδίδονται δυνάμει της 
υποπαραγράφου (α) είναι γενικές και ομοιόμορφες για όλα 
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τα συνδεδεμένα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα εκτός 
όπου λόγω αντικειμενικών παραγόντων, που αφορούν το 
μέγεθος του ιδρύματος και άλλα σχετικά κριτήρια και 
δεδομένα, είναι αναγκαία η έκδοση ειδικών οδηγιών. 

 
(γ) Ο Κεντρικός Φορέας δύναται να ασκεί την αναγκαία 

παρακολούθηση με σκοπό να επιβεβαιώνει, επαληθεύει και 
διασφαλίζει την εφαρμογή των οδηγιών που εκδίδει προς τα 
συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα που συνδέονται με αυτόν, 
συμπεριλαμβανομένης της διαπίστωσης της ύπαρξης στα 
συνδεδεμένα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα 
ικανοποιητικού εσωτερικού ελέγχου και συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου και της εγκαθίδρυσης, όπου κρίνεται 
αναγκαία, τέτοιων ελέγχων και συστημάτων σε συνεργασία 
με το συνδεδεμένο συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα: 

 
Νοείται ότι οι μηχανισμοί ελέγχου και τα εργαλεία που 
αποτελούν μέρος της εγκαθιδρυσόμενης από τον Κεντρικό 
Φορέα εσωτερικής  διακυβέρνησης του ιδίου του Κεντρικού 
Φορέα και των συνδεδεμένων συνεργατικών πιστωτικών 
ιδρυμάτων συμβάλλουν στη συμμόρφωση των συνδεδεμένων 
συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων με τις σχετικές 
διατάξεις του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου, και τις 
οδηγίες του Κεντρικού Φορέα: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι η παρακολούθηση των συνδεδεμένων 
συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων από τον Κεντρικό 
Φορέα, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ασκείται με 
τρόπο που διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει σύγκρουση ή 
παρέμβαση με τις ρυθμιστικές και εποπτικές αρμοδιότητες 
της Επιτροπής και του Εφόρου επί του Κεντρικού Φορέα και 
των συνδεδεμένων συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων. 

 
(δ) Πριν την έκδοση των οδηγιών, ο Κεντρικός Φορέας τις 

γνωστοποιεί στον Έφορο και προβαίνει στη δέουσα 
διαβούλευση μ’ αυτόν, έτσι ώστε οι οδηγίες του να 
συνάδουν με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο εποπτείας και 
ανάπτυξης των εγγεγραμμένων εταιρειών. 

 
 
 
(ε) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης συνδεδεμένου 

συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος προς τις οδηγίες του 
Κεντρικού Φορέα, ο ΄Εφορος δύναται να επιβάλει τις 
προβλεπόμενες από το άρθρο 41ΙΗ του Νόμου διοικητικές 
κυρώσεις ή να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας 
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συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος βάσει του εδαφίου (4) 
του άρθρου 41ΣΤ του Νόμου ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο 
υπό του Νόμου ή των παρόντων Θεσμών ή των δυνάμει του 
Νόμου εκδιδόμενων αποφάσεων, διαταγμάτων ή οδηγιών, 
προβλεπόμενο μέτρο, ενώ ο Κεντρικός Φορέας, σε τέτοια 
περίπτωση, δύναται, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που 
καθορίζονται από την Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου (6) 
και με τη σύμφωνη γνώμη του Εφόρου, να τερματίσει τη 
σύνδεση με το συγκεκριμένο ίδρυμα και να αποσύρει την 
εγγύησή του: 

 
 Νοείται ότι, ο Έφορος αιτιολογεί επαρκώς την απόφασή του 

σε περίπτωση που δεν παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του κατά 
τα ανωτέρω. 

 
(στ)  Οι αρμοδιότητες του Κεντρικού Φορέα για έκδοση οδηγιών, 

παρακολούθηση και διασφάλιση της συμμόρφωσης των 
συνδεδεμένων συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων με 
αυτές, βάσει της παρούσας παραγράφου, ουδόλως 
υποκαθιστούν, υποβαθμίζουν  ή περιορίζουν τα, βάσει της 
νομοθεσίας και των ειδικών κανονισμών των συνδεδεμένων 
συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, καθήκοντα και τις 
ευθύνες της επιτροπείας, του γραμματέα, των στελεχών και 
του προσωπικού των συνδεδεμένων συνεργατικών 
πιστωτικών ιδρυμάτων: 

 
Νοείται ότι την πρωταρχική ευθύνη για την κατοχύρωση της 
βιωσιμότητας, της οικονομικής σταθερότητας και γενικά της 
καθ’ όλα ομαλής διεξαγωγής των δραστηριοτήτων των 
εταιρειών τους, εξακολουθούν να φέρουν η επιτροπεία, ο 
γραμματέας, τα στελέχη και το προσωπικό κάθε 
συνδεδεμένου συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος: 

 
 Νοείται περαιτέρω ότι η επιτροπεία, ο γραμματέας, τα 

στελέχη και το προσωπικό κάθε συνδεδεμένου συνεργατικού 
πιστωτικού ιδρύματος οφείλουν να μεριμνούν για την πλήρη 
συμμόρφωση του συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος με τις 
οδηγίες του Κεντρικού Φορέα στα πλαίσια των καθηκόντων 
τους. 

 
 

(6) (α) Τηρουμένων των προβλεπόμενων στον παρόντα Θεσμό, οι 
λοιπές σχέσεις μεταξύ του Κεντρικού Φορέα και των 
συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων που συνδέονται μ’ 
αυτόν ρυθμίζονται από την Επιτροπή με αποφάσεις της που 
εκδίδονται δυνάμει του Νόμου. 
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     (β) Άνευ περιορισμού της υποπαραγράφου (α), η Επιτροπή 

ρυθμίζει κατ’ ελάχιστο τα θέματα που αφορούν- 
 

(i) τις μεθόδους και τις διαδικασίες υλοποίησης και 
εφαρμογής των διευθετήσεων σύνδεσης και τις 
προϋποθέσεις και διαδικασίες σύνδεσης και 
τερματισμού της σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης και 
της τήρησης μητρώου συνδεδεμένων μελών: 

 
Νοείται ότι, ο Κεντρικός Φορέας δύναται να 
απορρίψει τη σύνδεση συνεργατικού πιστωτικού 
ιδρύματος εάν μια τέτοια σύνδεση δημιουργεί 
δυσχέρειες στην ικανοποίηση σε ενοποιημένη βάση 
των κριτηρίων για ίδια κεφάλαια και συντελεστή 
φερεγγυότητας. 

 
(ii) τη μορφή και το περιεχόμενο των εγγυήσεων που 

προβλέπονται στην παράγραφο (2) και άλλα σχετικά 
με τις εγγυήσεις αυτές θέματα, 
συμπεριλαμβανομένων των διευθετήσεων 
ανταποζημίωσης (counter indemnity) σε περίπτωση 
ενεργοποίησης της εγγύησης όπως και της 
ενεργοποίησής τους σε συνδυασμό με το Ταμείο 
Αλληλεγγύης, Στήριξης και Ανάπτυξης που 
προβλέπεται στην παράγραφο (ια) του εδαφίου (1) 
του άρθρου 41Ζ του Νόμου και το Σχέδιο 
Προστασίας Καταθέσεων που έχει συσταθεί δυνάμει 
των περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και 
Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) 
Θεσμών του 2000 και 2004· 

 
(iii) λεπτομέρειες ως προς τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα του Κεντρικού Φορέα και των 
συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων που συνδέονται 
με αυτόν, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας του 
Κεντρικού Φορέα που προβλέπεται στην 
υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (5)· 

 
(iv) τις εξαιρέσεις από τυχόν καθορισμένες ρυθμίσεις και 

τα λοιπά κριτήρια για σκοπούς εναρμόνισης με τις 
πρόνοιες των σχετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας· 

 
(v) τις μεθόδους και τις διαδικασίες ετοιμασίας και 

υποβολής συγκεντρωτικών λογαριασμών, στοιχείων, 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
25.2.2000 
8.4.2004 
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πληροφοριών και καταστάσεων· 
 

(vi) την παρακολούθηση και υποστήριξη από τον 
Κεντρικό Φορέα των συνδεδεμένων συνεργατικών 
πιστωτικών ιδρυμάτων για σκοπούς εφαρμογής των 
σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας· 

 
(vii) την εφαρμογή της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) 

του άρθρου 41Ε του Νόμου· 
 

 
(viii) τις διαδικασίες μηχανογράφησης, τη λογιστική 

υποδομή και τις αρχές και πλαίσιο συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου: 

 
Νοείται ότι, προτού προβεί στην έκδοση αποφάσεών 
της, για οτιδήποτε από τα ανωτέρω θέματα που 
αφορούν διευθετήσεις σύνδεσης, η Επιτροπή 
διαβουλεύεται με τον Κεντρικό Φορέα στη βάση των 
εισηγήσεων του δυνάμει της παραγράφου (θ) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 41Ζ του Νόμου. 

 
(7) Συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα λαμβάνει άδεια λειτουργίας 

κατόπιν σύνδεσης με τον Κεντρικό Φορέα, ανεξάρτητα από 
το κατά πόσο πληροί αφ’ εαυτού τις απαιτήσεις σε σχέση με- 

 
(α) την ύπαρξη δύο τουλάχιστον προσώπων που το 

διευθύνουν και καθορίζουν αποτελεσματικά τον 
προσανατολισμό των δραστηριοτήτων του·  

(β) το αρχικό κεφάλαιο και την κεφαλαιακή επάρκεια· 
(γ) το πρόγραμμα δραστηριοτήτων· 
(δ) τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα· και  
(ε) τις συμμετοχές εκτός του  χρηματοπιστωτικού τομέα,  
 
νοουμένου ότι ο Κεντρικός Φορέας, τόσο σε ατομική βάση 
όσο και σε συγκεντρωτική μαζί με τα συνεργατικά πιστωτικά 
ιδρύματα που συνδέονται μ’ αυτόν, πληροί τις εν λόγω 
διατάξεις όπως καθορίζεται στη συνεργατική νομοθεσία και 
στα πλαίσια των ισχυουσών πράξεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

  
(8)  Συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια 

λειτουργίας, κατόπιν σύνδεσης με τον Κεντρικό Φορέα, 
εξαιρείται από την αφ’ εαυτού εφαρμογή των απαιτήσεων σε 
σχέση με- 
(α) την ύπαρξη δύο τουλάχιστον προσώπων που το 
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διευθύνουν και καθορίζουν αποτελεσματικά τον 
προσανατολισμό των δραστηριοτήτων του· 

(β)  τα ίδια κεφάλαια και την κεφαλαιακή επάρκεια· 
(γ)  τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα· και 
(δ)  τις συμμετοχές εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα,  

νοουμένου ότι ο Κεντρικός Φορέας, τόσο σε ατομική 
βάση όσο και σε συγκεντρωτική μαζί με τα συνεργατικά 
πιστωτικά ιδρύματα που συνδέονται μ’ αυτόν, πληροί τις 
εν λόγω διατάξεις όπως καθορίζεται στη συνεργατική 
νομοθεσία και στα πλαίσια των ισχυουσών πράξεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.»· 
 

(9) Ο Κεντρικός Φορέας κατά την άσκηση και εκπλήρωση των  
αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών του που αναφέρονται στον 
παρόντα Θεσμό και στο Θεσμό 93 συνεργάζεται στενά με τον 
Έφορο και την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης 
Συνεργατικών Εταιρειών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
αλληλοενημέρωση και συντονισμός με σκοπό την επίτευξη 
των κοινών στόχων και επιδιώξεων μέσα στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων και των ευθυνών των δύο μερών. 

 
(10) Αναφορικά με την εγκατάσταση ή και διεξαγωγή 

διασυνοριακών δραστηριοτήτων ή και παροχή διασυνοριακών 
υπηρεσιών (στο εξής «διασυνοριακές δραστηριότητες») σε 
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτη χώρα από 
τον Κεντρικό Φορέα ή συνδεδεμένο συνεργατικό πιστωτικό 
ίδρυμα και, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που 
καθορίζονται με Κανονιστική Απόφαση που εκδίδεται δυνάμει 
του άρθρου 41Ζ του Νόμου για σκοπούς διεξαγωγής 
διασυνοριακών δραστηριοτήτων από όλα τα αναγνωρισμένα 
συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, εφαρμόζονται τα ακόλουθα 
: 

 
  (α)  συνδεδεμένο συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που επιθυμεί 

να διεξάγει διασυνοριακές δραστηριότητες σε άλλο 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και νοουμένου ότι 
προβλέπεται στους ειδικούς κανονισμούς και στην άδεια 
λειτουργίας του, υποβάλλει σχετικό  αίτημα στον 
Κεντρικό Φορέα ο οποίος δύναται να εγκρίνει ή να 
απορρίψει το αίτημα. Εάν αποδεχθεί το αίτημα, ο 
Κεντρικός Φορέας προβαίνει σε σχετική γνωστοποίηση 
προς τον Έφορο επισημαίνοντας ότι οι διασυνοριακές 
δραστηριότητες θα διεξάγονται από το  συγκεκριμένο 
συνδεδεμένο συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα· οι 
διασυνοριακές δραστηριότητες διεξάγονται υπό τους 
όρους και προϋποθέσεις που ενδεχομένως καθορίζονται 
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από τον Έφορο ή και τον Κεντρικό Φορέα ή και τους 
ειδικούς κανονισμούς: 

 
Νοείται ότι η γνωστοποίηση προς τον Έφορο 
διασαφηνίζει τη φύση των διευθετήσεων του Κεντρικού 
Φορέα και των συνδεδεμένων συνεργατικών πιστωτικών 
ιδρυμάτων, περιλαμβανομένου/ων του/των 
συνεργατικού/κών πιστωτικού/κών ιδρύματος/των που θα 
καλύπτεται/ονται από το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για 
τη διεξαγωγή διασυνοριακών δραστηριοτήτων, και 
επιβεβαιώνει τον τρόπο ικανοποίησης των απαιτήσεων 
που καθορίζονται στον παρόντα Θεσμό· περαιτέρω, για τη 
γνωστοποίηση εφαρμόζονται οι σχετικές κατευθυντήριες 
γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών που αφορούν  
τη διεξαγωγή διασυνοριακών δραστηριοτήτων. 
 

(β)  συνδεδεμένο συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που επιθυμεί 
να διεξάγει διασυνοριακές δραστηριότητες σε τρίτη χώρα 
και νοουμένου ότι προβλέπεται στους ειδικούς 
κανονισμούς και στην άδεια λειτουργίας του, υποβάλλει 
σχετικό αίτημα στον Κεντρικό Φορέα ο οποίος δύναται να 
εγκρίνει ή απορρίψει το αίτημα· οι διασυνοριακές 
δραστηριότητες διεξάγονται υπό τους όρους και 
προϋποθέσεις που ενδεχομένως καθορίζονται από τον 
Έφορο ή και τον Κεντρικό Φορέα ή και τους ειδικούς 
κανονισμούς· 

 
(γ) ο Κεντρικός Φορέας δύναται να προβαίνει αφ’ εαυτού σε 

διεξαγωγή διασυνοριακών δραστηριοτήτων σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτη χώρα, εφόσον το 
προβλέπουν οι ειδικοί κανονισμοί του, τηρουμένων των 
όρων και προϋποθέσεων που τυχόν καθορίζονται από τον 
Έφορο ή και τους ειδικούς κανονισμούς. 

 
 
 

92Α.-(1) Εγγεγραμμένη εταιρεία που έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως 
αναγνωρισμένο συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα αφ’ εαυτού, χωρίς 
σύνδεση με τον Κεντρικό Φορέα, δύναται να  διεξάγει 
διασυνοριακές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται στην 
παράγραφο (10) του Θεσμού 92, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή τρίτη χώρα εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

(α) η διεξαγωγή διασυνοριακών δραστηριοτήτων προβλέπεται 
στους ειδικούς κανονισμούς της και καλύπτεται από την 
άδεια λειτουργίας της· 

 

Διασυνοριακές 
δραστηριότητες   
αναγνωρισμένων 
συνεργατικών  
πιστωτικών 
ιδρυμάτων που δεν 
έχουν συνδεθεί με 
τον Κεντρικό 
Φορέα. 

Κ.Δ.Π. 
54/2012 
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 (β) τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που καθορίζονται με 

Κανονιστική Απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 
41Ζ του Νόμου για σκοπούς διεξαγωγής διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων από όλα τα αναγνωρισμένα συνεργατικά 
πιστωτικά ιδρύματα. 

 
(2) Οι διασυνοριακές δραστηριότητες διεξάγονται υπό τους όρους και 

προϋποθέσεις που δύνανται να  καθορίζονται από τον Έφορο ή 
και τους ειδικούς κανονισμούς.» 

 

 

 
93. Ο Κεντρικός Φορέας διαμορφώνει την οργανωτική του διάρθρωση και 

ρυθμίζει την εσωτερική του οργάνωση και λειτουργία, έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται στις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από το ρόλο του- 

 
(α) Ως ο τραπεζίτης και παροχέας άλλων αναγκαίων υπηρεσιών 

όλων των εγγεγραμμένων εταιρειών· 
 
(β) ως ο κεντρικός τραπεζίτης όλων των εγγεγραμμένων εταιρειών 

που ασκούν εργασίες συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος, με 
δυνατότητες και λειτουργίες στήριξης και υποβοήθησής τους, σε 
κεντρικό επίπεδο και χωρίς να επηρεάζεται η αυτοτέλεια 
έκαστου ιδρύματος, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη 
συγκέντρωση και διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων τους, την 
παροχή διευκολύνσεων ρευστότητας και την διαχείριση των 
λειτουργικών  και άλλων κινδύνων· 

 
(γ) ως ο Κεντρικός Φορέας των συνεργατικών πιστωτικών 

ιδρυμάτων που συνδέονται μ’ αυτόν. 
 
94. Η Επιτροπή μετά από σύσταση του Κεντρικού Φορέα και διαβουλεύσεις    

με αυτόν δύναται, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 41Ζ του Νόμου, 
να καθορίζει τις διαδικασίες και λεπτομέρειες τήρησης από τις 
εγγεγραμμένες εταιρείες που ασκούν εργασίες συνεργατισμού 
πιστωτικού ιδρύματος καθορισμένου ποσοστού των καταθέσεων ή και 
των ρευστών διαθεσίμων τους σε ειδικό λογαριασμό κατωτάτων 
αποθεμάτων στον Κεντρικό Φορέα καθώς και τον τρόπο και διαδικασίες 
εκπλήρωσης του ρόλου τα ου Κεντρικού Φορέα κατά τα οριζόμενα στις 
παραγράφους (α) και (β) του Θεσμού 93, συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας παραχώρησης διευκολύνσεων ρευστότητας και ειδικών 
πιστώσεων στα πλαίσια της λειτουργίας του ως ύστατο καταφύγιο 
δανεισμού (lender of last resort) για τις εγγεγραμμένες εταιρείες που 
ασκούν εργασίες συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος. 

Εσωτερική 
οργάνωση και 
ρόλος του 
Κεντρικού 
Φορέα. 

Ρύθμιση 
θεμάτων από 
την Επιτροπή 
σε σχέση με 
αρμοδιότητες 
του 
Κεντρικού 
Φορέα. 

Κ.Δ.Π. 
874/2004 

Κ.Δ.Π. 
874/2004 
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95. Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, δύναται 

διά γενικής ή ειδικής απόφασής που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας να εξαιρεί για καθορισμένη περίοδο και 
υπό τους καθοριζόμενους απ’ αυτό όρους και προϋποθέσεις, 
αναγνωρισμένα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα από την εφαρμογή 
οποιωνδήποτε διατάξεων των παρόντων Θεσμών ήθελε κρίνει σκόπιμο, 
νοουμένου ότι τέτοια εξαίρεση δεν αντίκειται σε οποιαδήποτε πράξη της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 
96. Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Θεσμών η οποία αφορά τα θέματα 

που καθορίζονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου 1 του άρθρου 15Α 
του Νόμου εφαρμόζεται στην έκταση και κατά τρόπο που διασφαλίζεται 
η εφαρμογή των διατάξεων των κανονιστικών αποφάσεων που 
προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εξαίρεση από 
την εφαρμογή 
ορισμένων 
διατάξεων των 
Θεσμών από 
αναγνωρισμένα 
συνεργατικά 
πιστωτικά 
ιδρύματα. 

Κ.Δ.Π. 
874/2004 

Εξαίρεση από 
την εφαρμογή 
ορισμένων 
διατάξεων των 
Θεσμών από 
αναγνωρισμένα 
συνεργατικά 
πιστωτικά 
ιδρύματα. 

Ρυθμίσεις 
εταιρικής 
διακυβέρνησης 
στα 
συνεργατικά 
πιστωτικά 
ιδρύματα 

Κ.Δ.Π. 
140/2007 
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ΠΙΝΑΞ 
ΤΥΠΟΣ ΑΡ. 1 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΘΕΣΜΟΙ (ΘΕΣΜΟΣ 6) 
ΜΗΤΡΩΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 

Όνομα 
Επαρχίας 

Αύξων 
Αριθμός 
αιτήσεως 

 
Έτος 

αιτήσεως 

Αριθμός 
εντύπου 
αιτήσεως 

 
Αριθμός 
αιτητών 

Όνομα αιτητρίας 
εγγεγραμμένης 

εταιρείας 

 
Όνομα 

εταιρείας 

Ημερομηνία 
πιστοποιητικού 

εγγραφής 

Αριθμός 
πιστοποιητικού 

εγγραφής 

 
Σκοποί της 
εταιρείας 

 
 
 
 
 
 
             (11 - 12)                               (13 - 14)                                (15)                         (16)                  (17 - 18)                                 (19)                 (20) 

Ειδικοί 
Κανονισμοί 

Τροποποίησις      ειδικών 
κανονισμών 
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Αριθμός 
τροποπο- 
ποιήσεων 

Ημερομηνία 
εγγραφής των 
τροπο- 
ποιήσεων 

Τόπος 
εργασιών 

της 
εταιρείας 

Περιοχή εργασιών 
της εταρείας 

Ημερομηνία 
διαλύσεως 

Λόγοι διαλύσεως Παρατηρήσεις Υπογραφή 
Εφόρου 
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ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΥΠΟΣ ΑΡ. 2 
 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΘΕΣΜΟΙ (ΘΕΣΜΟΣ 10(α)) 

ΑΙΤΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ Ο ΑΙΤΗΤΗΣ ΄Η ΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

                                                                           (Δι’ Επίσημον χρήσιν μόνον)  
 
 
Επαρχία ………………….. Αριθμός Αιτήσεως ……………… Έτος 19 …... 
 
 
Προς τον Έφορον 
Συνεργατικών Εταιρειών, 
Λευκωσία.  
 
Κύριε, 
 
      Ημείς οι υπογεγραμμένοι κάτοικοι ……………………………………… 
της Επαρχίας ………………………… διά του παρόντος σας 
πληροφορούμε ότι προτιθέμεθα να ιδρύσωμεν Εταιρείαν υπό την 
επωνυμίαν …………………… και αιτούμενθα την εγγραφής της ειρημένης 
Εταιρείας συμφώνως προς τα προνοίας του περί Συνεργατικών Εταιρειών 
Νόμου και των περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμών. 
 
2.  Ο τόπος εργασιών της ιδρυθησομένης Εταιρείας θα είναι ……………… 
……………………………………………………………………………….. 
της Επαρχίας ………………………………………………………………… 
 
3.  Η περιοχή εργασιών της ιδρυθησομένης Εταιρείας θα είναι η ………….. 
 
4. Οι σκοποί της ιδρυθησομένης Εταιρείας θα είναι ως εν τω άρθρω 
………. των ειδικών κανονισμών αυτής. 
 
5. Εσωκλείομεν τους προτεινομένους ειδικούς κανονισμούς της Εταιρείας  
εις διπλούν δεόντως υπογεγραμμένους υφ’ ημών. 
 
6. Λεπτομέρειαι αφορώσι ημάς και τα προσόντα μας εκτίθενται εν τω 
Δελτίω. 
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                                     Εν ………………………..τη………………………19…… 
                                     (Υπογραφαί αιτητών)……………………………………… 
                                                                      ……………………………………….. 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ  
Ημείς   οι    υπογεγραμμένοι,   Κοινοτάρχης  και  μέλη της   Χωριτικής  , Επιτροπής 
………..… της Επαρχίας ..…………δια του  παρόντος  πιστοποιούμεν,,  ότι   οι  ως 
άνω αναφερόμενοι αιτηταί υπέγραψαν την παρούσαν αίτησιν εις την παρουσίαν μας 
την…………………….19………., και ότι η αίτησις ανεγνώσθη .εις αυτούς προ της  
υπογραφής της υπ’ αυτών. 
                                                                                      
                                                                                        (Υπογραφή Κοινοτάρχου) 
             (Σφραγίς Κοινοτάρχου)                                          (Υπογραφαί Μελών) 

ΔΕΛΤΙΟΝ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΙΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ 
 
 
   Ημείς, οι υπογεγραμμένοι, Κοινοτάρχης και μέλη της Χωριτικής 
Επιτροπής ……….. της Επαρχίας ……………….., διά του παρόντος 
πιστοποιούμεν ότι οι ως άνω αναφερόμενοι αιτηταί κάτοικοι και ο ως άνω 
αναφερόμενος αντιπρόσωπος της εγγεγραμμένης εταιρείας υπό την 
επωνυμίαν «……………………», υπέγραψαν την παρούσαν αίτησιν εις την 
παρουσίαν μας την …………………. 19 ……., και ότι η αίτησις 
ανεγνώσθη εις αυτούς προ της υπογραφής της υπ’ αυτών. 
 
                                                              (Υπογραφή Κοινοτάρχου) …………. 
                                                              (Υπογραφή Μελών) ………………... 
(Σφαγίς Κοινοτάρχου)                                    ……………………………….. 
                                                                        ……………………………….. 
                                                                        ……………………………….. 
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ΤΥΠΟΣ ΑΡ. 3 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΘΕΣΜΟΙ (ΘΕΣΜΟΣ 10(β)) 

 
ΑΙΤΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΕΝ ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟΝ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΙΝ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 
                                                                            (Δι’ επίσημον χρήσιν μόνον) 
 
Επαρχία ……………………… Αριθμός Αιτήσεως …………. Έτος 19 …… 
 
 
Έφορον Συνεργατικών 
Εταιρειών, 
Λευκωσία. 
 
    Ημείς οι υπογεγραμμένοι κάτοικοι ……………………………………… 
της Επαρχίας ……………………………….. (εν τοις κατωτέρω 
αναφερόμενοι ως «οι αιτηταί κάτοικοι,») και 
    Εγώ, ο υπογεγραμμένος …………………………………………………. 
δεόντως εξουσιοδοτημένος αντιπρόπωπος της εγγεγραμμένης εταιρείας υπό 
την επωνυμίαν « …………………….. », και ενεργών εκ μέρους και διά 
λογαριασμόν της ειρημένης εγγεγραμμένης εταιρείας ……………… διά 
του παρόντος σας πληροφορούμεν ότι προτιθέμεθα να ιδρύσωμεν Εταιρείαν 
υπό την επωνυμίαν « ……………………. » και αιτούμεθα την εγγραφήν 
της ειρημένης Εταιρείας συμφώνως προς τας προνοίας του περί 
Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και των περί Συνεργατικών Εταρειών 
Θεσμών. 
2. Ο τόπος εργασιών της ιδρυθησομένης Εταιρείας θα είναι 
………………….. της Επαρχίας …………………………. 
3. Η περιοχή εργασιών της ιδρυθησομένης Εταιρείας θα είναι 
……………….. 
4. Εσωκλείομεν τους ειδικούς κανονισμούς της Εταιρείας εις διπλούν, 
δεόντως υπογεγραμμένους υφ’ ημών. 
5. Λεπτομέρειαι αφορώσι τους αιτητάς κατοίκους και τα προσόντα των 
εκτίθενται εις το Δελτίον.  
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ΔΕΛΤΙΟΝ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΙΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ 
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τετρ. 

ποδών 

 
                                            Εν …………………….. τη …………………..19……. 
                                            (Υπογραφαί αιτητών κατοίκων) ……………………… 
                                                       …………………………………………………. 
                                                       …………………………………………………. 
                                                        (Υπογραφή αντιπροσώπου της εγγεγραμμένης 
                                                                                       εταιρείας) 
                                                         ……………………………………………….. 
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ΤΥΠΟΣ ΑΡ. 4 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΘΕΣΜΟΙ (ΘΕΣΜΟΣ 10(γ)) 

 
ΑΙΤΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΑΙΤΗΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΝΤΕ ΄Η 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ ΚΑΙ Η 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟΝ ΤΗΝ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΙΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
                                                                       (Δι’ επίσημον χρήσιν μόνον) 

 
 
Επαρχία ………………………. Αριθμός Αιτήσεως …………… Έτος ……. 
 
 
Έφορον Συνεργατικών 
Εταιρειών, 
Λευκωσία. 
 
Ημείς, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των 
εγγεγραμμένων εταιρειών, λετπομέρειαι των οποίων εκτίθενται εις το 
Δελτίον, και ενεργούντες εκ μέρους και διά λογαριασμόν των ειρημένων 
συνεργατικών εταιρειών, διά του παρόντος σας πληροφορούμεν ότι 
προτιθέμεθα να ιδρύσωμεν Εταιρείαν υπό την επωνυμίαν  
« ………………..» και αιτούμεθα την εγγραφήν της ειρημένης Εταιρείας 
συμφώνως προς τα προνοίας του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και 
των περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμών. 
2. Ο τόπος εργασιών της ιδρυθησομένης Εταιρείας θα είναι 
………………….. της Επαρχίας ………………………. 
3. Η περιοχή εργασιών της ιδρυθησομένης Εταιρείας θα είναι 
……………….. 
4. Σκοπός της ιδρυθησομένης Εταιρείας είναι η διευκόλυνσις της 
λειτουργίας εγγεγραμμένων εταιρειών. 
5.   Εσωκλείομεν τους προτεινομένους ειδικούς κανονισμούς της Εταιρείας 
εις διπλούν, δεόντως υπογεγραμμένους υφ’ ημών. 
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ΤΥΠΟΣ ΑΡ. 5 
 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΘΕΣΜΟΙ 
(ΘΕΣΜΟΣ 12) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 

(Άρθρον 10 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου) 
 
 
Αριθμός Εγγραφής ………………………………………………………… 
Επί τοις αφορώσι την αίτησιν υπ’ αρ. …………………………. του έτους 
…………………………………. εις την Επαρχίαν ……………………….  
Διά του παρόντος πιστοποιώ ότι η Εταιρεία υπό την επωνυμίαν «………..» 
και οι ειδικοί κανονισμοί αυτής έχουν δεόντως εγγραφή σήμερον υπ’ εμού 
εις το Μητρώον Συνεργατικών Εταιρειών, συμφώνως προς τας προνοίας 
του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και των περί Συνεργατικών 
Εταιρειών Θεσμών. 
Υπεγράφη υπ’ εμού εν Λευκωσία την ………………………….. ημέραν 
του μηνός ………………… του έτους 19……….. 
 
     Έφορος Συνεργατικών Εταιρειών.  
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ΤΥΠΟΣ ΑΡ. 6 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΘΕΣΜΟΙ (ΘΕΣΜΟΣ 84) 

ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΣ 
 

(Άρθρον 23(1)(β) του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου) 
 

                                                                            (Δι’ επίσημον χρήσιν μόνον) 
 

 
(1) Επαρχία ………………………………………... 
(2) Όνομα, επώνυμον και συνήθης τόπος διαμονής του μέλους το οποίον 
συνιστά την επιβάρυνσιν …………………………………………………. 
(3) Επωνυμία εγγεγραμμένης εταιρείας προς όφελος της οποίας συνιστάται 
η επιβάρυνσις ……………………………………………………………….. 
(4) Αρ. εγγραφής επιβαρύνσεως ……………………………………………. 
(5) Ημερομηνία εγγραφής επιβαρύνσεως …………………………………… 
 
 
Ο υπογεγραμμένος ………………………………………., εκ …………… 
(εν τοις κατωτέρω αναφερόμενος ως «ο παρέχων την επιβάρυνσιν»), ο 
οποίος είναι ιδιοκτήτης της περιουσίας η οποία περιγράφεται εις το Δελτίον 
(εν τοις κατωτέρω αναφερομένης ως «η περιουσία»), και ο οποίος είναι 
μέλος της εγγεγραμμένης εταιρείας υπό την επωνυμίαν 
«………………………» επ’ αντιπαροχή του ποσού των £ …………, το 
οποίον εδανείσθη και κατεβλήθη εις αυτόν υπό της εγγεγραμμένης 
εταιρείας υπό την επωνυμίαν «……………………..», (εν τοις κατωτέρω 
αναφερομένης ως ο «αποδεχόμενος την επιβάρυνσιν») διά του παρόντος 
συνιστά επιβάρυνσιν επί της περιουσίας προς όφελος του αποδεχομένου την 
επιβάρυνσιν ως ασφάλειαν διά την υπό του παρέχοντος την επιβάρυνσιν 
πληρωμήν εις τον αποδεχόμενον την επιβάρυνσιν του ειρημένου ποσού των 
£ ……….. κατά την ……………………, ημέραν του ……………., 
19…….., ομού μετά τόκων προς ………. ετησίως επί του ποσού τούτου, 
από της ……………………. ημέρας του ………………., 19…….. 
 
2. Ο παρέχων την επιβάρυνσιν διά του παρόντος δηλοί ότι έλαβε παρά του 
αποδεχομένου την επιβάρυνσιν το ειρημένον ποσόν των £………... 
 
3. Η διά του παρόντος συνισταμένη επιβάρυνσις υπόκειται εις τας προνοίας 
του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και εις τας ακολούθους 
συμφωνίας, όρους και προνοίας, ήτοι: 
 

(1) Ότι ο παρέχων την επιβάρυνσιν θα πληρώση εις τον 
αποδεχόμενον την επιβάρυνσιν το διά του παρόντος 
διασφαλιζόμενον κεφάλαιον και τόκους προς το επιτόκιον το 
οποίον και κατά τον χρόνον ο οποίος καθορίζεται διά του 
παρόντος. 
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(2) Ότι ο παρέχων την επιβάρυνσιν δεν θα τελή ή ανέχεται την 

τέλεσιν, εν όσω οφείλονται δυνάμει του παρόντος οιαδήποτε 
χρήματα, οιασδήποτε πράξεως διά της οποίας η διά του 
παρόντος βεβαρημένη περιουσία επηρεάζεται ή δυνατόν να 
επηρεασθή. 

 
(3) Ότι μέχρις ότου παρέχων την επιβάρυνσιν διαπράξη παράβασιν- 

 
 (α) περί την πληρωμήν οιουδήποτε κεφαλαίου ή τόκων τα οποία 

συνεφωνήθη διά του παρόντος να πληρωθούν κατά την 
ημέραν κατά την οποίαν ταύτα ώφειλον να πληρωθούν 
συμφώνως προς τους όρους του παρόντος, ή 

  
 (β) περί την τήρησιν ή εκτέλεσιν οιωνδήποτε συμφωνιών ή όρων 

διαλαμβανομένων εν τω παρόντι και οι οποίοι δέον να 
τηρηθώσιν ή εκτελεσθώσιν υπό του παρέχοντος την 
επιβάρυνσιν, 

 
 ο παρέχων την επιβάρυνσιν δύναται να κατέχη και χρησιμοποιή 

την διά του παρόντος βεβαρημένην περιουσίαν. 
  
(4) Ότι εάν διαπραχθή παράβασις υπό του παρέχοντος την 

επιβάρυνσιν- 
 

(α) περί την πληρωμήν οιουδήποτε κεφαλαίου ή τόκων τα οποία 
συνεφωνήθη διά του παρόντος να πληρωθούν κατά την 
ημέραν κατά την οποίαν ταύτα ώφειλον να πληρωθούν 
συμφώνως προς τους όρους του παρόντος, ή 

  
 (β) περί την τήρησιν ή εκτέλεσιν οιωνδήποτε συμφωνιών ή όρων 

διαλαμβανομένων εν τω παρόντι και οι οποίοι δέον να 
τηρηθώσιν ή εκελεσθώσιν υπό του παρέχοντος την 
επιβάρυνσιν, 

 
 τότε, αμέσως επί τη τοιαύτη παραβάσει, ή καθ’ οιονδήποτε 

μεταγενέστερον χρόνον, ο αποδεχόμενος την επιβάρυνσιν 
δύναται, μέσω οιουδήποτε προς τούτο εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου αυτού- 

 
i. να κατάσχη και θέση υπό την κατοχήν του 

την διά του παρόντος βεβαρημένην 
περιουσίαν ή οιονδήποτε μέρος αυτής, και 

 
ii. να πωλήση την ούτω κατασχεθείσαν και 

τεθείσαν υπό την κατοχήν του περιουσίαν 
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είτε διά πληστηριασμού συμφώνως προς τας 
προνοίας του άρθρου 23(2)(β) του περί 
Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, είτε διά 
ιδιωτικής συμφωνίας, και εν οιαδήποτε 
τοιαύτη περιπτώσει η περιουσία δύναται να 
πωληθή κεχωρισμένως ή ομού ή κατά 
τμήματα ή διά πληρωμής του τιμήματος εφ’ 
άπαξ ή διά πληρωμής του τιμήματος διά 
δόσεων, ως ο αποδεχόμενος την 
επιβάρυνσιν ήθελε κρίνει σκόπιμον. 

 
 (5) Ότι άμα τη πωλήσει της διά του παρόντος βεβαρημένης περιουσίας 

ή οιουδήποτε μέρους αυτής υπό του αποδεχομένου την επιβάρυνσιν 
εν τη ενασκήσει των διά του παρόντος χορηγουμένων εις αυτόν 
εξουσιών, θα εφαρμόζωνται αι ακόλουθοι πρόνοιαι, ήτοι: 

 
       (α)   ουδείς αγοραστής της τοιαύτης περιουσίας θα είναι 

υπόχρεως να εξατάση την ορθότητα ή κανονικότητα της 
τοιαύτης πωλήσεως ούτε θα επηρεάζηται υφ’ οιουδήποτε 
σφάλματος ή αντικανονικότητος της τοιαύτης πωλήσεως ή 
κατά την τοιαύτην πώλησιν· και 

    
       (β)  η παρεχόμενη υπό του αποδεχομένου την επιβάρυνσιν ή του 

αντιπροσώπου αυτού εις τον αγοραστήν απόδειξις πληρωμής 
θα αποτελή επαρκή απόδειξιν περί της καταβολής υπ’ αυτού 
του τιμήματος πωλήσεως της τοιαύτης περιουσίας· και 

 
  (γ)  ο αποδεχόμενος την επιβάρυνσιν δεν θα ευθύνεται έναντι του 

παρέχοντος την επιβάρυνσιν διά αποζημιώσεις ή άλλως δι’ 
οιανδήποτε προκληθείσαν διά της τοιαύτης πωλήσεως εις 
τον παρέχοντα την επιβάρυνσιν ζημίαν ή διά οιανδήποτε 
πράξιν, παράλειψιν ή παράβασιν του αποδεχομένου την 
επιβάρυνσιν ή του αντιπροσώπου αυτού· και    

  
  (δ)  ο αποδεχόμενος την επιβάρυνσιν θα κατακρατή το προϊόν 

της τοιαύτης πωλήσεως και, μετά την πληρωμήν εξ αυτού 
των συναφών προς την πώλησιν δαπανών και εξόδων ως και 
των δαπανών και εξόδων των συναφών προς την κατάσχεσιν 
και λήψιν της κατοχής της ούτω πωληθείσης περιουσίας, θα 
διαθέτη το υπόλοιπον του τοιούτου προϊόντος προς 
εξόφλησιν ή έναντι των οφειλομένων δυνάμει του παρόντος 
υπό του παρέχοντος την επιβάρυνσιν προς το αποδεχόμενον 
την επιβάρυνσιν χρημάτων. 

 
 
(6) Ότι εις περίπτωσιν κατά την οποία η διά του παρόντος 
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βεβαρημένη περιουσία αποτελείται είτε εξ ολοκλήρου είτε εν 
μέρει εξ εσοδειών ή άλλων γεωργικών προϊόντων παραχθέντων ή 
παραχθησομένων εκ της γης ή των δέντρων, θα εφαρμόζωνται 
επιπροσθέτως αι ακόλουθοι πρόνοιαι, ήτοι: 

 
  (α) εάν διαπραχθή παράβασις υπό του παρέχοντος την 

επιβάρυνσιν- 
 

(i) περί την πληρωμήν οιουδήποτε κεφαλαίου ή τόκων 
τα οποία συνεφωνήθη διά του παρόντος όπως 
πληρωθούν κατά την ημέραν κατά την οποίαν ταύτα 
ώφειλον να πληρωθούν συμφώνως προς τους όρους 
του παρόντος, ή 

 
(ii) περί την τήρησιν ή εκτέλεσιν οιωνδήποτε συμφωνιών 

ή όρων διαλαμβανομένων εν τω παρόντι και οι οποίοι 
ώφειλον να τηρηθώσιν ή εκτελεσθώσιν υπό του 
παρέχοντος την επιβάρυνσιν,  

 
ο αποδεχόμενος την επιβάρυνσιν δύναται, μέσω οιουδήποτε 
προς     τούτο εξουσιοτοτημένου αντιπροσώπου αυτού, να 
συλλέξη, μεταφέρη και καταστήση καταλλήλους προς 
πώλησιν τας τοιαύτας εσοδείας ή άλλα γεωργικά προϊόντα 
δαπάναις και εξόδοις του παρέχοντος την επιβάρυνσιν· και  

  
   (β) εάν αι τοιαύται εσοδείαι ή τα άλλα γεωργικά προϊόντα 

πωληθούν υπό του αποδεχομένου την επιβάρυνσιν εν τη 
ενασκήσει των διά του παρόντος χορηγουμένων εις αυτόν 
εξουσιών, ο αποδεχόμενος την επιβάρυνσιν θα καταβάλλη εκ 
του προϊόντος της τοιαύτης πωλήσεως τας δαπάνας και τα 
έξοδα τα οποία προέκυψαν διά να συλλεγούν, μεταφερθούν 
ή καταστούν κατάλληλαι προς πώλησιν αι τοιαύται εσοδείαι 
ή τα άλλα γεωργικά προϊόντα. 
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ΔΕΛΤΙΟΝ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΒΑΡΥΝΟΜΕΝΗΣ            
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 
..............................................................................……………………………
……………………………………………………………………………….. 
 
Εγένετο εις διπλούν εν ………………………….. 
την …………………. ημέραν του ………………………….. 19 ………….. 
 

                                                                        
(Υπογραφή και επάγγελμα του            
προσώπου το οποίον συνιστά 
την επιβάρυνσιν) 

 
Υπεγράφη εις την παρουσίαν μας υπό ………………………………………. 
εκ ……………………………………… και υπό της εγγεγραμμένης 
εταιρείας κατά την αναφερόμενην ανωτέρω ημερομηνίαν.  
 
                                  (Υπογραφαί τριών τουλάχιστον μελών της επιτροπείας                                                                       

της εγγεγραμμένης εταιρείας προς όφελος της οποίας 
συνιστάται η επιβάρυνσις) 
 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
 
(Υπογραφή του γραμματέως της εγγεγραμμένης 
εταιρείας προς όφελος της οποίας συνιστάται η 
επιβάρυνσις) 
 
……………………………………………………….. 
                                     Γραμματεύς 

 
ΟΔΗΓΙΑΙ 

 
1. Επί τη βάσει του άρθρου 23(1)(β) του περί Συνεργατικών Εταιρειών 

Νόμου, δύναται να δημιουργηθή επιβάρυνσις επί των ακολούθων ειδών 
περιουσίας: 

 
Πάσης εσοδείας ή άλλων γεωργικών προϊόντων, προϊόντων Θαλάσσης 
(περιλαμβανομένων ιχθύων), αποκοπείσης ξυλείας, ζώων, ζωοτροφών, 
γεωργικών, βιομηχανικών ή αλιευτικών εργαλείων, μηχανών, λέμβων, 
συσκευών και δικτύων, πρώτων υλών, εμπορευμάτων και γενικώς επί 
απάντων των παραγομένων διά χειρωνακτικής εργασίας προϊόντων, και 
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επί όλων των χρησιμοποιουμένων εν σχέσει προς την παραγωγήν 
πραγμάτων ανεξαρτήτως του εάν κατά την ημερομηνίαν συστάσεως της 
επιβαρύνσεως η βεβαρημένη περιουσία υφίσταται ή μη, ή απεκτήθη ή 
μη παρά του προσώπου το οποίον παρέχει την επιβάρυνσιν. 
 

2. Το πρόσωπον το οποίον συνιστά την επιβάρυνσιν και η εγγεγραμμένη 
εταιρεία προς όφελος της οποίας συνιστάται η επιβάρυνσις δέον να 
προσέχουν τα ακόλουθα ζητήματα, ήτοι: 

 
  (α)  ότι η περιγραφή της περιουσίας η οποία εκτίθεται εις το 

Δελτίον είναι αληθής και ακριβής από πάσης απόψεως· και 
 
  (β)  ότι, εάν, η περιουσία αποτελήται είτε εξ ολοκλήρου είτε εν 

μέρει εξ εσοδείας ή άλλων γεωργικών προϊόντων 
παραγομένων ή παραχθησομένων εκ της γης ή δέντρων, η 
περιγραφή της περιουσίας η οποία εκτίθεται εις το Δελτίον 
δέον να περιλαμβάνη πλήρη στοιχεία της θέσεως και των 
συνόρων της γης ή των δέντρων εκ των οποίων η τοιαύτη 
εσοδεία ή τα άλλα γεωργικά προϊόντα παράγονται ή θα 
παραχθούν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 

60 

ΤΥΠΟΣ ΑΡ. 7 
 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΘΕΣΜΟΙ (ΘΕΣΜΟΣ 85) 

ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΣ 
 
(Άθρον 26(1) του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου) 
                                                                             (Δι’ επίσημον χρήσιν μόνον) 
 
 
Επαρχία ………………………………………………………………............ 
Αρ. Εγγραφής της επιβαρύνσεως ……………………………………………. 
Ημερομηνία εγγραφής της επιβαρύνσεως …………………………………… 
Αρ. Εγγραφής της εκχωρήσεως της επιβαρύνσεως …………………………. 
Ημερομηνία εγγραφής της εκχωρήσεως της επιβαρύνσεως ………………… 
 
 
Ημείς οι υπογεγραμμένοι, αντιπροσωπεύοντες και ενεργούντες εκ μέρους 
και διά λογαριασμόν της εγγεγραμμένης εταιρείας υπό την επωνυμίαν         
« …………….»† (εν τοις κατωτέρω αναφερομένης ως «ο εκχωρητής») επ’ 
αντιπαροχή του ποσού των  £ …………… δανεισθέντος και καταβληθέντος 
εις τον εκχωρητήν υπό τ…………………………………†† (εν τοις 
κατωτέρω αναφερομένου ως «ο εκδοχεύς»), διά του παρόντος εκχωρούμεν 
εις τον εκδοχέα, την προς όφελος του εκχωρητού συσταθείσαν επιβάρυνσιν 
δυνάμει του Εγγράφου Επιβαρύνσεως κατά τον Τύπον αρ. 6, δεόντως 
εγγραφείσαν εις το Μητρώον Επιβαρύνσεων Συνεργατικών Εταιρειών, 
λεπτομέρειαι της οποίας φαίνονται εις το Δελτίον (εν τοις κατωτέρω 
αναφερομένης ως το «Έγγραφον Επιβαρύνσεως»), ως ασφάλειαν διά την 
πληρωμήν υπό του εκχωρητού εις τον εκδοχέα του ειρημένου ποσού των 
£………… ομού μετά τόκου προς ………………… % ετησίως επ’ αυτού 
από της ……………….. ημέρας του μηνός ………………….. του 19 ……  
 
2. Ο εκχωρητής διά του παρόντος δηλοί ότι έλαβε παρά του εκδοχέως το 

ειρημένον ποσόν των £ …………………….. 
 
3. Η διά του παρόντος γινομένη εκχώρησις υπόκειται- 
 

(α) εις τας προνοίας του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, και  
(β) εις τας συμφωνίας, όρους και προνοίας του Εγγράφου 

Επιβαρύνσεως· και 
_________________________ 
†  Καταχωρήσατε την επωνυμίαν της εγγεγραμμένης εταιρείας προς όφελος της 

οποίας συνεστήθη η δυνάμει του Εγγράφου Επιβαρύνσεως επί του Τύπου αρ. 6 
εκχωρουμένη επιβάρυνσις·  

††  Καταχωρήσατε την επωνυμίαν είτε- 
       (α)  της εγγεγραμμένης εταιρείας της ιδρυθείσης με σκοπόν την διευκόλυνσιν της     

λειτουργίας εγγεγραμμένων εταιρειών, ή  
       (β) της εγκριθείσης υπό του Εφόρου Συνεργατικών Εταιρειών τραπέζης προς την 

οποίαν εκχωρείται η επιβάρυνσις.  
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      (γ) εις τας συμφωνίας- 
    (i) ότι ο εκχωρητής θα πληρώση εις τον εκδοχέα το διά 

του παρόντος διασφαλιζόμενον κεφάλαιον και τόκους 
προς το επιτόκιον το οποίον και κατά τον χρόνον ο 
οποίος καθορίζεται διά του παρόντος, και 

 
    (ii) ότι ολόκληρον το κεφάλαιον και οι τόκοι οι 

πληρωτέοι εις τον εκχωρητήν δυνάμει του εγγράφου 
Επιβαρύνσεως θα πληρωθούν εις τον εκδοχέα, και ότι 
επί τη πληρωμή των ο εκδοχεύς θα διαθέτη το 
πληρωθέν ποσόν προς εξόφλησιν ή έναντι του 
οφειλομένου τότε υπό του εκχωρητού εις τον εκδοχέα 
δυνάμει του παρόντος ποσού.  
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ΔΕΛΤΙΟΝ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΙΝ 
 
 

(1)    (2)  (3)  (4)   (5) 
 
Αρ. Εγγραφής Ημερομηνία Όνομα,  Επωνυμία   Περιγραφή 
της επιβα-  εγγραφής της επώνυμον και εγγεγραμμένης  της περιουσίας 
ρύνσεως   επιβαρύνσεως συνήθης εταιρείας προς   επί της οποίας 
      τόπος  όφελος της     συνεστήθη η 
      διαμονής του  οποίας                επιβάρυνσις 
      προσώπου το συνεστήθη η  
      οποίον συνέ- επιβάρυνσις 
      στησε την  
      επιβάρυνσιν 
 
 
Εγένετο εις διπλούν εν ……………… τη ……………………….. ημέρα του 
μηνός ………………………………………………………………………… 
19 ……….. Διά την .………………………………………………………. † 
 
_____________________ 
† Καταχωρήσατε την επωνυμίαν της εγγεγραμμένης εταιρείας προς όφελος της οποίας    
συνεστήθη η δυνάμει του Εγγράφου Επιβαρύνσεως επί του Τύπου αρ. 6 εκχωρουμένη 
επιβάρυνσις. 
 
      (Υπογραφαί τριών τουλάχιστον μελών της Επιτροπείας 

  της εγγεγραμμένης εταιρείας προς όφελος της οποίας        
συνεστήθη η εκχωρουμένη επιβάρυνσις) 

 
      …………………………………………………………. 
        Μέλη της Επιτροπείας 

 (Υπογραφή του Γραμματέως της Εγγεγραμμένης   
εταιρείας προς όφελος της οποίας συνεστήθη η 
εκχωρουμένη Επιβάρυνσις). 

                                   Γραμματεύς 
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ΤΥΠΟΣ ΑΡ. 8 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΘΕΣΜΟΙ (ΘΕΣΜΟΣ 86) 

ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΕΠΑΝΕΚΧΩΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΣ 
(Άρθρον 26(4) του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου) 

                                                                          (Δι’ επίσημον χρήσιν μόνον) 
 

(1) Επαρχία ……………………………………………………………… 
(2) Αριθμός εγγραφής της επιβαρύνσεως ………………………………. 
(3) Ημερομηνία εγγραφής της επιβαρύνσεως ………………………….. 
(4) Αριθμός εγγραφής εκχωρήσεως της επιβαρύνσεως ………………… 
(5) Ημερομηνία εγγραφής εκχωρήσεως της επιβαρύνσεως …………….. 
(6) Αριθμός εγγραφής επανεκχωρήσεως της επιβαρύνσεως ……………. 
(7) Ημερομηνία εγγραφής επανεκχωρήσεως της επιβαρύνσεως ……….. 
 
 
Ημείς οι υπογεγραμμένοι, αντιπροσωπεύοντες και ενεργούντες εκ μέρους 
και διά λογαριασμόν της εγγεγραμμένης εταιρείας υπό την επωνυμία 
«…………………………………………………………………………»  † 
ιδρυθείσης με σκοπόν την διευκόλυνσιν της λειτουργίας εγγεγραμμένων 
εταιρειών (εν τοις κατωτέρω αναφερομένης ως «ο επανεκχωρητής») επ’ 
αντιπαροχή του ποσού των £ ……………….. το οποίον εδανείσθη και 
κατεβλήθη προς τον επανεκχωρητήν υπό τ………………..†† (εν τοις 
κατωτέρω αναφερόμενης ως «ο επανεδοχεύς») διά του παρόντος 
επανεκχωρεί εις τον επανεκδοχέα την επιβάρυνσιν- 
 

 (α)  την συσταθείσαν προς όφελος της εγγεγραμμένης εταιρείας 
υπό την επωνυμίαν «………………………………………… 
……………………………………………………………..»*
δυνάμει του Εγγράφου Επιβαρύνσεως κατά τον Τύπο Αρ. 6, 
δεόντως εγγραφείσης εις το Μητρώον Επιβαρύνσεων 
Συνεργατικών Εταιρειών, λεπτομέρειαι της οποίας εκτίθενται 
εις το Πρώτον Δελτίον (εν τοις κατωτέρω αναφερομένης ως 
«το Έγγραφον Επιβαρύνσεως»), και 

 
(β) εκχωρηθείσαν προς τον επανεκχωρητήν δυνάμει του 

Εγγράφου Εκχωρήσεως της Επιβαρύνσεως κατά τον Τύπο 
________________________ 

†  Καταχωρήσατε το όνομα της εγγεγραμμένης εταιρείας, προς όφελος της      
οποίας έχει εκχωρηθή η επανεκχωρούμενη επιβάρυνσις δυνάμει του 
Εγγράφου Εκχωρήσεως της Επιβαρύνσεως κατά τον Τύπον Αρ. 7. 

†† Καταχωρήσατε το όνομα της εγκριθείσης υπό του Εφόρου τραπέζης προς   
την οποίαν επανεκχωρείται η επιβάρυνσις.   

*  Καταχωρήσατε το όνομα της εγγεγραμμένης εταιρείας προς όφελος της 
οποίας συνεστήθη η επανεκχωρουμένη επιβάρυνσις δυνάμει του Εγγράφου 
Επιβαρύνσεως κατά τον Τύπον Αρ. 6, 
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  Αρ. 7, δεόντων εγγραφείσης εις το Μητρώον Επιβαρύνσεων 

Συνεργατικών Εταιρειών, λεπτομέρειαι της οποίας εκτίθενται  
  εις το Δεύτερον Δελτίον (εν τοις κατωτέρω αναφερομένης ως 

«το Έγγραφον Εκχωρήσεως της Επιβαρύνσεως»), 
 

ως ασφάλειαν διά την υπό του επανεκχωρητού πληρωμήν εις τον 
επανεκδοχέα του ειρημένου ποσού των £ …………….. ομού μετά τόκων 
προς ………..% ετησίως επί του ποσού τούτου από της …………………… 
του 19 …………  
 
2. Ο επανεκχωρητής διά του παρόντος δηλοί ότι έλαβε παρά του 

επανεκδοχέως το ειρημένον ποσόν των £ ………………………… 
 
3. Η διά του παρόντος γινομένη επανεκχώρησις υπόκειται- 
 

(α) εις τας προνοίας του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, 
 
(β) εις τας συμφωνίας, όρους και προνοίας του Εγγράφου Εκχωρήσεως 

της Επιβαρύνσεως, και 
 
(γ) εις τας συμφωνίας- 
 

(i) ότι ο επανεκχωρητής θα πληρώση εις τον επανεκδοχέα το 
διασφαλιζόμενον διά του παρόντος κεφάλαιον και τόκους 
προς το επιτόκιον το οποίον και κατά το χρόνον ο οποίος 
καθορίζεται διά του παρόντος, και 

 
(ii) ότι ολόκληρον το πληρωτέον προς τον επανεκχωρητήν 

ποσόν του Κεφαλαίου και των τόκων δυνάμει του 
Εγγράφου Εκχωρήσεως της Επιβαρύνσεως, θα πληρωθή 
εις τον επανεκδοχέα, και ότι άμα τη πληρωμή αυτών, ο 
επανεκδοχεύς θα διαθέτη το πληρωτέον ποσόν προς 
εξόφλησιν ή έναντι του οφειλομένου τότε υπό του 
επανεκχωρητού εις τον επανεκδοχέα ποσού δυνάμει του 
παρόντος. 
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ΠΡΩΤΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ  

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑ 
ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΣ 

 
        1           2        3        4            5 
Αρ. Εγγραφής Ημερομηνία Όνομα,   Όνομα της    Περιγραφή 
της επιβα-  εγγραφής της επώνυμον και εγγεγραμμένης     της περιουσίας 
ρύνσεως   επιβαρύνσεως συνήθης εταιρείας προς      επί της οποίας 
      τόπος  όφελος της     συνεστήθη η 
      διαμονής του  οποίας                   επιβάρυνσις 
      προσώπου το συνεστήθη η  
      οποίον συνι- επιβάρυνσις 
      στά την  
      επιβάρυνσιν 
 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΣ 
 

     1             2    3 
Αριθμός    Ημερομηνία Όνομα της εγγεγραμμένης εταιρείας 
εγγραφής    εγγραφής της η οποία ιδρύθη με σκοπόν την  
της εκχωρήσεως εκχωρήσεως διευκόλυνσιν της λειτουργίας των 

εγγεγραμμένων εταιρειών προς όφελος 
της οποίας έχει εκχωρηθή η επιβάρυνσις 
 

Εγένετο εις διπλούν εν ………………………………………….την 
………………………… ημέραν του ………………………………….. 19 ……………….. 
Διά την……………………………………………………………………………………….† 

 
(Υπογραφαί τριών τουλάχιστον μελών της επιτροπείας 
της εγγεγραμμένης εταιρείας προς όφελος της οποίας 
έχει εκχωρηθή η επανεκχωρουμένη επιβάρυνσις). 

      ……………………......................................................... 
                          Μέλη της Επιτροπείας  

 
(Υπογραφή του γραμματέως της εγγεγραμμένης 
εταιρείας προς όφελος της οποίας έχει εκχωρηθή η 
επανεκχωρουμένη επιβάρυνσις) 
…………………………………………………………. 
                                         Γραμματεύς 

 
 
 
 
___________________________ 
† Καταχωρήσατε το όνομα της εγγεγραμμένης εταιρείας προς όφελος της οποίας έχει   

εκχωρηθή η επανεκχωρουμένη επιβάρυνσις δυνάμει του Εγγράφου Εκχωρήσεως της 
Επιβαρύνσεως κατά τον Τύπον Αρ. 7. 
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 Ημερομηνία Εγγράφου Εκχωρή- 

σεως της Επιβαρύνσεως επί του 
Τύπου Αρ. 7 

Εκχώ
ρησις Επιβαρυνσεω

ς 

(11 - 15) 

 
Όνομα Επαρχίας 

(1) 

 Όνομα εκδοχέως  Αύξων αριθμός 

(2) 

 Ποσόν πληρωτέον δυνάμει της 
εκχωρήσεως 

 
Ημερομηνία Εγγράφου 
Επιβαρύνσεως επί του 
Τύπου Αρ. 6 

(3) 

 Αριθμός εγγραφής της εκχωρήσεως  
Όνομα, επώνυμον και 
συνήθης τόπος διαμονής 
του προσώπου το οποίον 
συνιστά την επιβάρυνσιν. 

(4)  Ημερομηνία εγγραφής της εκχω- 
ρήσεως 

 

 Ημερομηνία Εγγράφου Επανεκχω- 
ρήσεως της Επιβαρύνσεως επί του 
Τύπου Αρ. 8. 

Επανεκχώ
ρησις της Επιβαρύνσεω

ς 

(16 - 20) 

 
Επωνυμία εγγεγραμμένης 
εταιρείας προς όφελος της 
οποίας συνεστήθη η 
επιβάρυνσις. 

(5)  Όνομα του επανεκδοχέως  

 Ποσόν πληρωτέον δυνάμει της 
επανεκχωρήσεως 

 

Περιγραφή της περιου- 
σιας επί της οποίας συνε- 
στήθη η επιβάρυνσις 

(6)  Αριθμός εγγραφής της επανεκχω- 
ρήσεως 

 

 Ημερομηνία εγγραφής της επα- 
νεκχωρήσεως 

 
Ποσόν πληρωτέον 
δυνάμει της επιβαρύνσεως 

(7) 

 Ημερομηνία ειδοποιήσεως ότι η 
επιβάρυνσις εξωφλήθη 

Εξόφλησις της 
επιβαρύνσεω

ς 

(21 - 22) 

 
Περίοδος ισχύος της επι- 
βαρύνσεως 

(8) 

 Ημερομηνία λήψεως της 
ειδοποιήσεως 

 
Αριθμός εγγραφής της 
επιβαρύνσεως 

(9) 

 Υπογραφή Εφόρου  

(23) 

 
Ημερομηνία εγγραφής της 
επιβαρύνσεως 

(10) 
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