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Δ.Δ. Παπ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 122(Ι)/2014 
Απ. 4456, 25.7.2014                               

Ο πεπί ςνεπγαηικών Δηαιπειών (Σποποποιηηικόρ) (Απ. 2) Νόμορ ηος 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεςζη ζηην 
Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 52 ηος ςνηάγμαηορ. 

 

Αξηζκφο 122(Η) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 1985 ΔΧ 2014 

                                      Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

22 ηνπ 1985 
68 ηνπ 1987 

190 ηνπ 1989 
8 ηνπ 1992 

22(Η) ηνπ 1992 
140(Η) ηνπ 1999 
140(Η) ηνπ 2000 

171 (Η) ηνπ 2000 
8 (Η) ηνπ 2001 

123 (Η) ηνπ 2003 
124 (Η) ηνπ 2003 
144 (Η) ηνπ 2003 

5 (Η) ηνπ 2004 
170 (Η) ηνπ 2004 
230 (Η) ηνπ 2004 

23 (Η) ηνπ 2005 
49 (Η) ηνπ 2005 
76 (Η) ηνπ 2005 
29 (Η) ηνπ 2007 
37 (Η) ηνπ 2007 

177 (Η) ηνπ 2007 
104 (Η) ηνπ 2009 
124 (Η) ηνπ 2009 

85 (Η) ηνπ 2010 
118 (Η) ηνπ 2011 
130 (Η) ηνπ 2012 
204 (I) ηνπ 2012 
214 (I) ηνπ 2012 

15 (Η) ηνπ 2013 
39(Η) ηνπ 2013 
88(Η) ηνπ 2013 

107(Η) ηνπ 2013 
185 (I) ηνπ 2013 

23(I) ηνπ 2014. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθφο) (Αξ. 2) 
Νφκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Νφκνπο ηνπ 1985 κέρξη 
ηνπ 2014 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ 
Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Νφκνη ηνπ 1985 έσο (Αξ. 2) ηνπ 
2014. 
 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 2  
ηνπ βαζηθνχ  
λφκνπ. 

2. Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 (α) Mε ηε δηαγξαθή ηνπ νξηζκνχ ηνπ φξνπ «Τπεξεζία» θαη ηεο εξκελείαο απηνχ· θαη 
   
 
 
 

 
42(Η) ηνπ 2009 

163(Η) ηνπ 2013. 

(β) κε ηελ πξνζζήθε ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ αθφινπζσλ λέσλ φξσλ θαη 
νξηζκψλ απηψλ: 
 
«“εγθεθξηκέλνο ειεγθηήο” ζεκαίλεη «λφκηκν ειεγθηή» ή «λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν»,   
ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο απηνχο απφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί 
Διεγθηψλ θαη Τπνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκψλ 
Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη

. 

 

“Τπεξεζία πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ” ζεκαίλεη ηελ πξνβιεπφκελε ζην εδάθην (4) ηνπ 
άξζξνπ 4 θαη ζην άξζξν 4Α Τπεξεζία

.
». 
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Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 12Α 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

3. Σν άξζξν 12Α ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ην εδάθην (7) 
απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ εδαθίνπ: 

    «(8) Αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ Θεζκψλ πνπ εθδίδνληαη 
δπλάκεη απηνχ ή ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή Καλνληζκνχ ή ηηο δηαηάμεηο ησλ εηδηθψλ 
θαλνληζκψλ ησλ εγγεγξακκέλσλ εηαηξεηψλ, ε θπξηφηεηα ησλ κεηνρψλ ή άιισλ ηίηισλ ή θηλεηψλ αμηψλ 
εγγεγξακκέλεο εηαηξείαο απνδεηθλχεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζην κεηξψν πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (7), ηα νπνία απνηεινχλ επαξθή απφδεημε ηεο θπξηφηεηαο απηήο γηα 
νπνηνδήπνηε ζθνπφ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε έθδνζε ζηνλ θάηνρν ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ 
κεηνρψλ ή άιισλ ηίηισλ ή θηλεηψλ αμηψλ: 

  
     Ννείηαη φηη, ε εγγεγξακκέλε εηαηξεία ελεκεξψλεη ηνλ θάηνρν ησλ κεηνρψλ ή άιισλ ηίηισλ ή 

θηλεηψλ αμηψλ γηα ηηο νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο ζηελ θπξηφηεηα ησλ κεηνρψλ ή άιισλ ηίηισλ ή 
θηλεηψλ αμηψλ θαηά ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεη ε επηηξνπεία ηεο: 

  
     Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ν θάηνρνο ησλ κεηνρψλ ή άιισλ ηίηισλ ή θηλεηψλ αμηψλ δχλαηαη κε γξαπηφ 

αίηεκά ηνπ λα δεηήζεη νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ, επίζεκε βεβαίσζε απφ ηελ 
εγγεγξακκέλε εηαηξεία, ε νπνία λα αθνξά ηελ εθ κέξνπο ηνπ θπξηφηεηα κεηνρψλ ή άιισλ ηίηισλ ή 
θηλεηψλ αμηψλ ηεο εγγεγξακκέλεο εηαηξείαο θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε, ε  εηαηξεία νθείιεη εληφο 
εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο λα εθνδηάζεη ηνλ θάηνρν κε ηελ ελ ιφγσ βεβαίσζε ππνγεγξακκέλε 
απφ ηνλ πξφεδξν ή άιιν κέινο ηεο επηηξνπείαο θαη ην γξακκαηέα ηεο.». 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ βαζηθνχ  
λφκνπ κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε  
ηνπ άξζξνπ 19  
απηνχ. 

4. Σν άξζξν 19 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν λέν άξζξν: 

 «Έιεγρνο ησλ 
ινγαξηαζκψλ ησλ 
εγγεγξακκέλσλ 
εηαηξεηψλ. 

66(Η) ηνπ 1997 
74(Η) ηνπ 1999 
94(Η) ηνπ 2000 

119(I) ηνπ 2003 
4(Η) ηνπ 2004 

151(Η) ηνπ 2004 
231(Η) ηνπ 2004 
235(I) ηνπ 2004 

20(Η) ηνπ 2005 
80(Η) ηνπ 2008 

100(Η) ηνπ 2009 
123(Η) ηνπ 2009 

27(Η) ηνπ 2011 
104(Η) ηνπ 2011 
107(Η) ηνπ 2012 

14(Η) ηνπ 2013 
87(Η) ηνπ 2013 

102(Η) ηνπ 2013 
141(Η) ηνπ 2013. 

19.(1)(α) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27H ηνπ πεξί Δξγαζηψλ 
Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκνπ, o ππνρξεσηηθφο έιεγρνο ησλ εηήζησλ 
ινγαξηαζκψλ έθαζηνπ ΠΗ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο 
Σξάπεδαο Ληδ, δηελεξγείηαη απφ εγθεθξηκέλν ειεγθηή πνπ δηνξίδεηαη απφ ηε 
γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ  εθάζηνπ ησλ σο άλσ ηδξπκάησλ θαη γηα ηνλ νπνίν 
εμαζθαιίδεηαη ε ξεηή έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 27H ηνπ πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκνπ: 

      Ννείηαη φηη, ν ππνρξεσηηθφο έιεγρνο ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ ηεο 
πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Ληδ δηελεξγείηαη απφ ηνλ ίδην εγθεθξηκέλν 
ειεγθηή πνπ δηελεξγεί θαη ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ ηεο. 

  
    (β)  Γηα ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (α), ε αλαθνξά ζε “κέινο” έρεη ηελ έλλνηα 
πνπ απνδίδεηαη ζε απηήλ απφ ην εδάθην (1Α) ηνπ άξζξνπ 15. 

  
    (2) Ο ππνρξεσηηθφο έιεγρνο ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ εγγεγξακκέλεο 
εηαηξείαο πνπ δελ απνηειεί ΠΗ δηελεξγείηαη απφ εγθεθξηκέλν ειεγθηή πνπ 
δηνξίδεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο ελ ιφγσ εγγεγξακκέλεο 
εηαηξείαο θαη γηα ην νπνίν εμαζθαιίδεηαη ε ξεηή έγθξηζε ηνπ Δθφξνπ. 

   (3) Ο ππνρξεσηηθφο έιεγρνο ησλ εηήζησλ θαη ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ ησλ 
εγγεγξακκέλσλ εηαηξεηψλ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Διεγθηψλ θαη 
Τπνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκψλ Νφκν. 
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     (4) Κάζε εγγεγξακκέλε εηαηξεία νθείιεη λα έρεη  έηνηκνπο ηνπο ινγαξηαζκνχο 
ηεο γηα έιεγρν κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο ή πξνθεηκέλνπ πεξί ΠΗ κέζα ζε έλα (1) 
κήλα απφ ηε ιήμε εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

   
   (5) Δπζχο σο ν έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκψλ ζπκπιεξσζεί, ν εγθεθξηκέλνο 

ειεγθηήο νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ εγγεγξακκέλε εηαηξεία ηνπο ειεγκέλνπο 
ινγαξηαζκνχο θαη ηε ζρεηηθή κε απηνχο έθζεζε ειέγρνπ θαη ε εγγεγξακκέλε 
εηαηξεία νθείιεη λα ππνβάιεη άκεζα αληίγξαθν ηνπο ζηνλ Έθνξν

.
 πξνθεηκέλνπ 

πεξί ΠΗ, νθείιεη λα ηνπο ππνβάιεη θαη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ 
Ηδξπκάησλ Νφκνπ. 

   
  

122(Η) ηνπ 2014. 
   (6) Ο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ εγγεγξακκέλσλ εηαηξεηψλ 

πνπ δελ είλαη ΠΗ, ηνλ νπνίν κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί 
πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 2) Νφκνπ ηνπ 2014, 
δηελεξγνχζε ε Διεγθηηθή Τπεξεζία πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ, δηελεξγείηαη 
εθεμήο απφ ηελ Τπεξεζία πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ. 

   
  

122(Η) ηνπ 2014. 
 

7(α) Ζ Διεγθηηθή Τπεξεζία πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ δηαιχεηαη απφ ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ 
(Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 2) Νφκνπ ηνπ 2014 θαη φια ηα ζέκαηα πνπ 
αθνξνχλ ηα πξφζσπα πνπ ππεξεηνχλ ζηελ ππεξεζία ηεο 
ξπζκίδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Μεηαθνξάο Πξνζσπηθνχ 
ηεο Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ ζηε Γεκφζηα 
Τπεξεζία Νφκνπ. 

    
  

 
 
 
 
 

(β) Όια ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο Διεγθηηθήο 
Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ κεηαθέξνληαη ζηε Γεκνθξαηία, ε 
νπνία δηαδέρεηαη ηελ Διεγθηηθή Τπεξεζία πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ 
σο πξνο φια ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο απηήο, κέρξη ηελ 
νξηζηηθή θαη πιήξε δηεπζέηεζή ηνπο: 
 

      Ννείηαη φηη, νπνηεζδήπνηε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ή βάζεηο αγσγψλ 
εθθξεκνχλ ή έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεηαμχ ηεο Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο 
πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ θαη νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ππεξεηεί ή 
έρεη ππεξεηήζεη ζηελ ππεξεζία ηεο ή κεηαμχ ηεο Διεγθηηθήο 
Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ, 
ζπλερίδνληαη ή αζθνχληαη επί ηε βάζεη ηεο δηαδνρήο ηεο Διεγθηηθήο 
Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ απφ ηε Γεκνθξαηία, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (β). 
 

    (8) Χο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην Γηεπζπληή θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηνχζε 
ζηελ Διεγθηηθή Τπεξεζία πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ, ηζρχνπλ νη αθφινπζεο 
δηαηάμεηο: 

   
  (α) Ζ Δπηηξνπή θαη έλα έθαζην κέινο απηήο δελ ππέρνπλ νπνηαζδήπνηε 

επζχλεο ζε πεξίπησζε αγσγήο, αίηεζεο ή άιιεο λνκηθήο δηαδηθαζίαο γηα 
απνδεκηψζεηο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε, ε νπνία 
έγηλε πξηλ απφ ηε δηάιπζε ηεο Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ 
Δηαηξεηψλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, εθηφο εάλ 
απνδεηρζεί φηη ε πξάμε ή ε παξάιεηςε δελ έγηλε θαιή ηε πίζηεη ή ήηαλ 
απνηέιεζκα ακέιεηαο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

  (β) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (γ), ε Δπηηξνπή θαη έλα 
έθαζην κέινο απηήο δελ ππέρνπλ νπνηαζδήπνηε επζχλεο ζε  πεξίπησζε  
αγσγήο,  αίηεζεο  ή άιιεο λνκηθήο δηαδηθαζίαο γηα απνδεκηψζεηο ζρεηηθά 
κε νπνηαδήπνηε  πξάμε ή παξάιεηςε, ε νπνία έγηλε πξηλ απφ ηε δηάιπζε 
απηήο θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο 
πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ. 

   (γ) Ο Γηεπζπληήο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ππεξεηνχζε ζηελ Διεγθηηθή 
Τπεξεζία πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ δελ ππέρεη αζηηθήο επζχλεο ζρεηηθά 
κε νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε επεζπλέβε θαηά ηελ άζθεζε ησλ 
θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ, πξηλ απφ ηε δηάιπζε ηεο Διεγθηηθήο 
Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ, εθηφο εάλ απνδεηρζεί φηη ε ελ ιφγσ 
πξάμε ή παξάιεηςε δελ έγηλε θαιή ηε πίζηεη ή ήηαλ ην απνηέιεζκα  
ακέιεηαο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 
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122(Η) ηνπ 2014. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην  
Μέξνο Η: 
22.11.1992 
30.3.2001. 

 (9) Οπνηνηδήπνηε Καλνληζκνί εθδφζεθαλ κε βάζε ην άξζξν 19, ην νπνίν 
αληηθαζίζηαηαη κε βάζε ηνλ πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθφ) 
(Αξ. 2) Νφκν ηνπ 2014, θαηαξγνχληαη, εθηφο απφ ηνπο πεξί Διεγθηηθήο 
Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (Σακείν Πξνλνίαο) Καλνληζκνχο ηνπ 1991 
θαη 2001, νη νπνίνη παξακέλνπλ ζε ηζρχ γηα ζθνπνχο ηεο εθθαζάξηζεο θαη 
κέρξη ηελ εθθαζάξηζε ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ πεξί Μεηαθνξάο Πξνζσπηθνχ ηεο Διεγθηηθήο 
Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία Νφκνπ ηνπ 2014: 

  
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα 
Παξάξηεκα  
Σξίην Μέξνο Η: 
14.4.1985. 

   Ννείηαη φηη, αθνχ αθαηξεζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ Σακείνπ Δπεκεξίαο πνπ 
ζπζηάζεθε κε βάζε ηνπο πεξί Σακείνπ Δπεκεξίαο Τπαιιήισλ Διεγθηηθήο 
Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Καλνληζκνχο ηνπ 1995, ηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία απηνχ κεηαθέξνληαη ζηε Γεκνθξαηία. 

      (10)  ε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε ηζρχνπζα δηάηαμε ζηνπο Θεζκνχο πνπ 
εθδίδνληαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ζε νπνηνδήπνηε 
άιιν λφκν, Καλνληζκφ ή Οδεγία, ε νπνία αθνξά ηελ Διεγθηηθή Τπεξεζία 
πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.». 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 52 
 ηνπ βαζηθνχ  
λφκνπ. 

5. Σν άξζξν 52 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (2) απηνχ, κε ηελ αθφινπζε λέα 
παξάγξαθν: 

   
   

 
 
Κεθ. 4. 
 

«(β) λα παξαπέκπεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ζε δηαηηεζία, ε νπνία 
δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Θεζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ 
εδαθίνπ (6) ή, κέρξη ηελ έθδνζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Γηαηηεζίαο Νφκνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ Θεζκψλ 78 θαη 79 ησλ πεξί 
πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Θεζκψλ ηνπ 1987 έσο 2012.»

. 
θαη 

 
 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (6) απηνχ, κε ην αθφινπζν λέν εδάθην: 
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«(6) Ο ηξφπνο δηνξηζκνχ δηαηηεηνχ ή δηαηηεηψλ θαη ν ηξφπνο 
θαζνξηζκνχ θαη είζπξαμεο ησλ εμφδσλ αλαθνξηθά κε ηελ επίιπζε ηεο 
δηαθνξάο θαη ελ γέλεη νπνηνδήπνηε ζέκα είλαη δεθηηθφ θαζνξηζκνχ γηα 
ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ξπζκίδεηαη κε Θεζκνχο πνπ 
εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ 
(Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 2) Νφκνπ ηνπ 2014, εθφζνλ εμαζθαιηζζεί ε 
ζχκθσλε γλψκε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο: 
 
Ννείηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 53 εθαξκφδνληαη 
θαη ζε ζρέζε κε Θεζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
παξφληνο εδαθίνπ.». 
 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 57Α 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

6.  Σν άξζξν 57Α ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο :  
 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε, ζηελ αληίζηνηρε γξακκαηηθή δηαηχπσζε, ηεο ιέμεο «ειεγθηέο», 
νπνπδήπνηε απηή απαληά, κε ηε θξάζε «εγθεθξηκέλνη ειεγθηέο»· θαη 

 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (5) απηνχ, κε ην αθφινπζν λέν εδάθην: 
  «(5)  Κάζε εγγεγξακκέλε εηαηξεία ππνβάιιεη ζηνλ Έθνξν, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (4), ηνπο εηήζηνπο θαη ελνπνηεκέλνπο 
ινγαξηαζκνχο, ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο θαη ηελ έθζεζε ησλ ειεγθηψλ θαη, πξνθεηκέλνπ 
πεξί ΠΗ ππνβάιιεη ηα ίδηα ζηνηρεία θαη ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, θαηά ηα νξηδφκελα 
ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκνπ.». 


