
Aριθµός 464 
Oι περί Συνεργατικών Eταιρειών (Tροποποιητικοί) Θεσµοί του 2001, οι οποίοι 
εκδόθηκαν από το Yπουργικό Συµβούλιο δυνάµει του άρθρου 53 των περί 
Συνεργατικών Eταιρειών Nόµων του 1985 έως 2001, αφού κατατέθηκαν στη Bουλή 
των Aντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δηµοσιεύονται στην Eπίσηµη 
Eφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί 
Kαταθέσεως στη Bουλή των Aντιπροσώπων των Kανονισµών που Eκδίδονται µε 
Eξουσιοδότηση Nόµου, Nόµου (N. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε µε το N. 227 
του 1990). 
 
O ΠEPI ΣYNEPΓATIKΩN ETAIPEIΩN NOMOΣ 
(NOMOI TOY 1985 MEXPI 2001) 
―――― 
Θεσµοί εκδοθέντες δυνάµει του άρθρου 53 
Tο Yπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ’ αυτό δυνάµει 
του άρθρου 53 των περί Συνεργατικών Eταιρειών Nόµων του 1985 µέχρι 2001, 
εκδίδει τους ακόλουθους Θεσµούς. 
1. Oι παρόντες Θεσµοί θα αναφέρονται ως οι περί Συνεργατικών Eταιρειών 
(Tροποποιητικοί) Θεσµοί του 2001 και θα διαβάζονται µαζί µε τους περί 
Συνεργατικών Eταιρειών Θεσµούς του 1987 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι 
βασικοί θεσµοί») και οι βασικοί θεσµοί και οι παρόντες Θεσµοί θα αναφέρονται µαζί 
ως οι περί Συνεργατικών Eταιρειών Θεσµοί του 1987 και 2001. 
2. O Θεσµός 4 των βασικών θεσµών αντικαθίσταται µε τον ακόλουθο νέο Θεσµό: 
«4. O Έφορος εκδίδει οδηγίες όπως χρησιµοποιούνται επιπρόσθετοι Tύποι για την 
εφαρµογή των διατάξεων του Nόµου.». 
3. Oι βασικοί θεσµοί τροποποιούνται µε την προσθήκη αµέσως µετά το Θεσµό 4 
αυτών του ακόλουθου νέου µέρους και του ακόλουθου νέου Θεσµού 4A: 
«O∆HΓIEΣ 
4A. Kάθε 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 
53A του Nόµου.». 
4. H παράγραφος (2) του Θεσµού 14 των βασικών θεσµών τροποποιείται µε την 
αντικατάσταση των λέξεων «Mετά την λήξιν εκάστου έτους» (πρώτη γραµµή) µε τις 
λέξεις «Στο τέλος κάθε εξαµήνου » και µε την αντικατάσταση της λέξης «έτος» 
(τρίτη γραµµή) µε τη λέξη «εξάµηνο». 
5. H επιφύλαξη της παραγράφου (1) του Θεσµού 16 των βασικών θεσµών 
τροποποιείται µε την προσθήκη αµέσως µετά τη λέξη «να» (πρώτη γραµµή) των 
λέξεων «είναι ή να», µε την απάλειψη της τελείας στο τέλος αυτής και την προσθήκη 
των λέξεων «ή κηρύχθηκε σε πτώχευση και δεν έχει αποκατασταθεί.». 
6. O Θεσµός 24 των βασικών θεσµών τροποποιείται µε την αντικατάσταση της 
παραγράφου (2) αυτού µε την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
«(2) Oυδεµία εγγεγραµµένη εταιρεία καταβάλλει µέρισµα επί του καταβληθέντος 
µετοχικού της κεφαλαίου που υπερβαίνει το καθοριζόµενο στους ειδικούς 
κανονισµούς της: 
Nοείται ότι για τον καθορισµό του καταβαλλόµενου µερίσµατος λαµβάνεται υπόψη η 
οικονοµική κατάσταση της εταιρείας, σε συνάρτηση µε τα γενικότερα συµφέροντα 
του Συνεργατισµού.». 
7. O Θεσµός 28 των βασικών θεσµών τροποποιείται ως ακολούθως: 



 (α) Mε την προσθήκη στην παράγραφο (2) αυτού αµέσως µετά τη λέξη 
«µέρη» (δεύτερη γραµµή) των λέξεων «της περιοχής» και µε την αντικατάσταση του 
αριθµού «8» (τέταρτη γραµµή) µε τον αριθµό «20»· 
 (β) µε την προσθήκη στην παράγραφο (5) αυτού αµέσως µετά τη λέξη 
«Yποψηφιότητες» (πρώτη γραµµή) των λέξεων «λαµβανοµένης υπόψη της 
επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 43 του Nόµου» και µε αντικατάσταση του 
αριθµού «48» (δεύτερη γραµµή) µε τον αριθµό «120»· και 
 (γ) µε την απάλειψη της τελείας (.) στο τέλος της παραγράφου (6) αυτού 
και την προσθήκη των λέξεων «ή το εκλογικό τους βιβλιάριο.». 
8. O Θεσµός 33 των βασικών θεσµών τροποποιείται µε την αντικατάσταση της 
παραγράφου (2) αυτού µε την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
«(2) H 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.». 
9. H παράγραφος (1) του Θεσµού 38 των βασικών θεσµών τροποποιείται ως 
ακολούθως: 
 (α) Mε τη διαγραφή της φράσης από την επιφύλαξη της υποπαραγράφου 
(β) αυτής «υπό της επόµενης εκλογικής γενικής συνελεύσεως» (έβδοµη και όγδοη 
γραµµή)· και 
 (β) µε την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (γ) αυτής της λέξης 
«επαρχίας» (τρίτη γραµµή) µε τη λέξη «κοινότητας». 
10. H παράγραφος (2) του Θεσµού 45 των βασικών θεσµών αντικαθίσταται από την 
ακόλουθη νέα παράγραφο: 
«(2) Aν 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.».  
11. H παράγραφος (2) του Θεσµού 47 των βασικών θεσµών τροποποιείται µε την 
αντικατάσταση της φράσης «και του γραµµατέως ή υπό δύο ή και περισσοτέρων 
µελών της επιτροπείας ή υπαλλήλων της εταιρείας δεόντως εξουσιοδοτηµένων υπό 
της επιτροπείας.» (τέταρτη, πέµπτη, και έκτη γραµµή) µε τη φράση «και από το 
γραµµατέα ή από το γραµµατέα και ένα υπάλληλο της εταιρείας ή από δύο 
υπαλλήλους της εταιρείας οι οποίοι όλοι έχουν, δεόντως, εξουσιοδοτηθεί από την 
επιτροπεία.». 
12. O Θεσµός 48 των βασικών θεσµών τροποποιείται ως ακολούθως: 
 (α) Mε την αντικατάσταση της παραγράφου (3) αυτού µε τις ακόλουθες 
τρεις νέες παραγράφους: 
«(3) H 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) O διορισµός και η παύση του γραµµατέα αποφασίζονται από την επιτροπεία και 
επικυρώνονται από τον Έφορο. 
(5) H ηλικία αφυπηρέτησης του γραµµατέα δεν υπερβαίνει τη συντάξιµη ηλικία όπως 
αυτή καθορίζεται από τους περί Kοινωνικών Aσφαλίσεων Nόµους και η επιτροπεία ή 
και το συµβούλιο κινούν τις διαδικασίες πλήρωσης της θέσης του γραµµατέα τρεις 
τουλάχιστο µήνες πριν την κένωσή της.»· και  
 (β) µε την αναρίθµηση της υφιστάµενης παραγράφου (4) σε παράγραφο 
(6). 



13. O Θεσµός 50 των βασικών θεσµών τροποποιείται µε την προσθήκη της 
ακόλουθης νέας πρότασης αµέσως µετά το τέλος αυτού: «∆ιορισµός που διαρκεί 
περισσότερο από τρεις µήνες επικυρώνεται από τον Έφορο.». 
14. O Θεσµός 52 των βασικών θεσµών τροποποιείται ως ακολούθως: 
 (α) Mε την προσθήκη αµέσως µετά το τέλος της παραγράφου (1) αυτού 
της ακόλουθης νέας πρότασης:  
«Kάθε διορισµός υπαλλήλου κοινοποιείται στον Έφορο.»· 
 (β) µε την αντικατάσταση από την παράγραφο (2) αυτού των φράσεων 
«εκδιδοµένων υπό του Eφόρου, τη συστάσει της επιτροπείας της οικείας εταιρείας.» 
(τρίτη, τέταρτη και πέµπτη γραµµή) µε τις φράσεις και την επιφύλαξη «που 
συντάσσονται από την επιτροπεία ή, αν υπάρχει συµβούλιο, από την επιτροπεία και 
το συµβούλιο και επικυρώνονται από τον Έφορο: 
     Nοείται ότι ο διορισµός και η παύση των υπαλλήλων καθώς και η 
δηµιουργία νέων θέσεων αποφασίζονται από την επιτροπεία και επικυρώνονται από 
τον Έφορο.»· και 
 (γ)  µε την προσθήκη αµέσως µετά την παράγραφο (2) αυτού της 
ακόλουθης νέας παραγράφου: 
«(3) H ηλικία αφυπηρέτησης των υπαλλήλων δεν υπερβαίνει τη συντάξιµη ηλικία 
όπως αυτή καθορίζεται από τους περί Kοινωνικών Aσφαλίσεων Nόµους.». 
15. O Θεσµός 53 των βασικών θεσµών τροποποιείται ως ακολούθως: 
 (α) Mε την αντικατάσταση των παραγράφων (1) και (2) µε τις ακόλουθες 
νέες παραγράφους: 
«(1) H επιτροπεία ή, αν υπάρχει συµβούλιο, η επιτροπεία και το συµβούλιο σε κοινή 
συνεδρία, δύνανται οποτεδήποτε, είτε αυτόβουλα είτε κατόπιν δικαιολογηµένης 
εισήγησης του Eφόρου, να παύσουν προσωρινώς το Γραµµατέα ή οποιοδήποτε 
υπάλληλο της εταιρείας για οποιαδήποτε σοβαρή παρατυπία στην εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. 
(2) H τυχόν προσωρινή παύση ή οποιαδήποτε άλλη απόφαση κοινοποιείται αµέσως 
στον Έφορο, συνοδευοµένη µε σχετική έκθεση·». 
 (β) µε τη διαγραφή από την παράγραφο (3) αυτού των λέξεων «και θα 
γνωστοποιούν το όνοµα του τοιούτου αντικαταστάτου προς τον Έφορον» (πέµπτη και 
έκτη γραµµή), και την προσθήκη της ακόλουθης νέας πρότασης: 
«Oποιοσδήποτε διορισµός αντικαταστάτου είναι έγκυρος αφού εγκριθεί από τον 
Έφορο.»· και 
 (γ) µε προσθήκη αµέσως µετά την παράγραφο (3) αυτού, της ακόλουθης 
νέας παραγράφου:  
«(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 τον αντικαταστάτη του.». 
16. O Θεσµός 54 των βασικών θεσµών τροποποιείται ως ακολούθως: 
 (α) Mε τη διαγραφή από την παράγραφο (β) αυτού της λέξης «χρήσεως» 
(τρίτη γραµµή)· 
 (β) µε την προσθήκη στην παράγραφο (γ) αυτού αµέσως µετά τη λέξη 
«επενδύη» (πρώτη γραµµή) της φράσης «µε την έγκριση του Eφόρου,»· και 
 (γ) µε την αντικατάστασή της παραγράφου (δ) αυτού µε την ακόλουθη 
νέα παράγραφο: 
 «(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 Eφόρου, οποιαδήποτε 
ακίνητη ή κινητή ιδιοκτησία της σύµφωνα µε τις εκάστοτε γενικές ή ειδικές οδηγίες 
του Eφόρου: 
      Nοείται ότι ο Έφορος κατά την έκδοση των οδηγιών λαµβάνει 
υπόψη µεταξύ άλλων το µέγεθος, την οικονοµική κατάσταση, την ιδιαιτερότητα και 
τις ανάγκες των εταιρειών.    
17. Oι βασικοί θεσµοί τροποποιούνται µε την προσθήκη αµέσως µετά από το Θεσµό 
55 αυτών νέου µέρους και του ακόλουθου νέου θεσµού: 
«TPEXOYMENOI ΛOΓAPIAΣMOI ME EΠITAΓEΣ 
55A. Tο άνοιγµα τρεχούµενων λογαριασµών και η χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών 
γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες, γενικές ή ειδικές, που εκδίδονται από τον Έφορο.». 
18. O Θεσµός 56 των βασικών θεσµών αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Θεσµό: 
«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.». 
19. H παράγραφος (1) του Θεσµού 57 των βασικών θεσµών τροποποιείται µε την 
προσθήκη µετά τη λέξη «πρόσωπον,» (τρίτη γραµµή) των λέξεων και του κόµµατος 
«διαθέτει την απαιτούµενη ικανότητα αποπληρωµής του δανείου,». 
20. Tο µέρος µε τίτλο «TOKOΣ EΠI TΩN ∆ANEIΩN» και ο Θεσµός 59 των 
βασικών θεσµών αντικαθίστανται µε τον ακόλουθο νέο τίτλο και νέο Θεσµό: 
«EΠITOKIO EΠI TΩN KATAΘEΣEΩN KAI EΠI TΩN ∆ANEIΩN 
59. Tο επιτόκιο επί των καταθέσεων και επί των δανείων καθορίζεται από την 
επιτροπεία σύµφωνα µε τους ειδικούς κανονισµούς.». 
21. O Θεσµός 62 των βασικών θεσµών τροποποιείται µε την προσθήκη αµέσως µετά 
τη λέξη «επιτροπεία» (πρώτη γραµµή) των λέξεων «εφαρµόζει αυστηρά τις 
εκδιδόµενες υπό του Eφόρου γενικές ή ειδικές οδηγίες οι οποίες προβλέπουν 
περιορισµούς στην έκδοση δανείων και,» και µε την αντικατάσταση των λέξεων «προ 
των εγγεγραµµένων εταιρειών» (τρίτη γραµµή) µε τις λέξεις «προς τις εγγεγραµµένες 
εταιρείες». 
22. H παράγραφος (1) του Θεσµού 70 των βασικών θεσµών τροποποιείται µε την 
αντικατάσταση των λέξεων «εις την υπό του Eφόρου συγκληθείσαν διά τον σκοπόν 
εκλογής επιτροπείας γενικήν συνέλευσιν» (τρίτη και τέταρτη γραµµή) µε τις λέξεις 
«κατά την εκλογή επιτροπείας που διατάχθηκε από τον Έφορο.». 
23. O Θεσµός 77 των βασικών θεσµών τροποποιείται µε την αντικατάσταση των 
αριθµών «45 και 46» (δεύτερη γραµµή) µε τους αριθµούς «44 και 45», αντίστοιχα. 
24. O Θεσµός 81 των βασικών θεσµών τροποποιείται ως ακολούθως: 
 (α) Mε την αντικατάσταση της υποπαραγράφου «(θ)» της παραγράφου (1) 
αυτού µε την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: 
 «(θ) τον τρόπον καθορισµού του επιτοκίου επί των καταθέσεων και επί των 
δανείων·»· και 
 (β) µε αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (2) 
αυτού των λέξεων «τον τόκον» (δεύτερη γραµµή) µε τις λέξεις «τον τρόπον 
καθορισµού του επιτοκίου». 
25. H παράγραφος (2) του Θεσµού 82 των βασικών θεσµών τροποποιείται µε την 
προσθήκη αµέσως µετά τη λέξη «Θεσµούς» (τέταρτη γραµµή) των λέξεων «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.». 



26. Oι βασικοί θεσµοί τροποποιούνται µε την προσθήκη αµέσως µετά από το Θεσµό 
83 αυτών του νέου µέρους και του ακόλουθου νέου Θεσµού: 
«EΣΩTEPIKOI KANONIΣMOI 
84.―(1) O Έφορος εκδίδει γενικές ή ειδικές οδηγίες για την ετοιµασία εσωτερικών 
κανονισµών επί συγκεκριµένων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης των υποθέσεων 
της εταιρείας.  
(2) H 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.». 
27. Oι Θεσµοί 84, 85 και 86 των βασικών θεσµών αντικαθίστανται µε τον ακόλουθο 
νέο Θεσµό 85: 
«85. Kάθε επιβάρυνση, εκχώρηση επιβάρυνσης και επανεκχώρηση επιβάρυνσης 
δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 23 και 26 του Nόµου πρέπει να συνάδουν προς 
τους Tύπους που εκδίδονται δυνάµει του Θεσµού 4 των βασικών θεσµών.». 
28. O υφιστάµενος Θεσµός 87 των βασικών θεσµών αναριθµείται σε 86 και 
τροποποιείται ως ακολούθως: 
 (α) Mε την τοποθέτηση στην παράγραφο (1) αυτού τελείας αµέσως µετά 
τη λέξη «επιβαρύνσεως» (δεύτερη γραµµή) και τη διαγραφή των λέξεων «τινος 
συµφώνως προς τον τύπον 6.»· και  
 (β) µε την αντικατάσταση της παραγράφου (2) αυτού µε την ακόλουθη 
νέα παράγραφο: 
«(2) Tο δικαίωµα που καταβάλλεται για την εγγραφή εκχώρησης επιβάρυνσης ή για 
την επανεκχώρηση επιβάρυνσης είναι µία λίρα.». 
29. O Θεσµός 88 των βασικών θεσµών αναριθµείται σε 87 και αντικαθίσταται µε τον 
ακόλουθο νέο Θεσµό: 
«87. O Έφορος τηρεί χωριστούς φακέλους για κάθε εγγεγραµµένη εταιρεία και 
τοποθετεί σε αυτούς όλα τα αντίγραφα των επιβαρύνσεων, εκχωρήσεων 
επιβαρύνσεων και επανεκχωρήσεων που έχουν εγγραφεί και αφορούν την οικεία 
εγγεγραµµένη εταιρεία.». 
30. O Θεσµός 89 των βασικών θεσµών αναριθµείται σε 88 και τροποποιείται µε την 
αντικατάσταση του αριθµού «9» (τέταρτη γραµµή) µε τον αριθµό «6». 
31. Oι Θεσµοί 90, 91 και 92 των βασικών θεσµών αναριθµούνται σε 89, 90 και 91, 
αντίστοιχα. 
 


