ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012
Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών

Συνοπτικός

1.

τίτλος.

Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται

22

του 1985

68

του 1987

190

του 1989

μέχρι (Αρ. 3) του 2012 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο

8

του 1992

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα

22(Ι) του 1992

αναφέρονται μαζί ως οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμοι του

140(Ι) του 1999
140(Ι) του 2000
171(Ι) του 2000
8(Ι) του 2001
123(Ι) του 2003
124(Ι) του 2003
144(Ι) του 2003
5(Ι) του 2004
170(Ι) του 2004
230(Ι) του 2004
23(Ι) του 2005
49(Ι) του 2005
76(Ι) του 2005
29(Ι) του 2007
37(Ι) του 2007
177(Ι) του 2007
104(Ι) του 2009
124(Ι) του 2009
85(Ι) του 2010
118(Ι) του 2011
130(Ι) του 2012
………του 2012
………του 2012
………του 2013.

μαζί με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985

1985 μέχρι 2013.

Τροποποίηση του βασικού νόμου με

2.

Ο

βασικός

νόμος

τροποποιείται

με

την

την προσθήκη νέου άρθρου 12Γ.

προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου 12Γ, μετά
το άρθρο 12Β αυτού:

«Αύξηση μετοχικού

12Γ. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του

κεφαλαίου

άρθρου

συνεργατικού

να

πιστωτικού ιδρύματος.

41ΣΤ(3)(στ),

απαιτήσει

μετοχικού

ο

Έφορος

την

δύναται

αύξηση

κεφαλαίου

του

συνεργατικού

πιστωτικού ιδρύματος, εντός συγκεκριμένης
προθεσμίας

και με όρους, όπως ο ίδιος

ήθελε θεωρήσει αναγκαίους, προσδιορίζοντας
το ελάχιστο ποσό της απαιτούμενης αύξησης
κεφαλαίου,
πιστωτικό

προκειμένου

το

συνεργατικό

ίδρυμα να διαθέτει ίδια κεφάλαια

ανταποκρινόμενα

στις

απαιτήσεις

προβλέπονται

που

κεφαλαιακές
στην

ΚΔΠ

2/2008

ΚΔΠ

Κανονιστική Απόφαση της Επιτροπής της

62/2011

Υπηρεσίας

ΚΔΠ 283/2012
ΚΔΠ 348/2012.

Εποπτείας

Συνεργατικών

Εταιρειών αναφορικά με τον Υπολογισμό των
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων,

των

Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων, την
Ανάληψη

και

Άσκηση

Συνεργατικών

Πιστωτικών

Δραστηριότητας
Ιδρυμάτων

και

άλλα Συναφή Θέματα, ή, σε κεφαλαιακές
απαιτήσεις, πέραν του ελάχιστου επιπέδου
που

καθορίζει

η

εν

λόγω

Κανονιστική

Απόφαση, όπως ο Έφορος ήθελε ορίσει.
(2)

Εντός

κοινοποίηση

τριών
της

(3)

ημερών

Απόφασης,

από

την

κατά

τα
2

οριζόμενα στο εδάφιο (1), το συνεργατικό
πιστωτικό ίδρυμα γνωστοποιεί στον Έφορο τα
μέτρα, τα οποία προτίθεται να λάβει προς
συμμόρφωση με την Απόφαση αυτή και
καταθέτει

σχετικό

χρονοδιάγραμμα

προς

έγκριση από τον Έφορο.
(3)

(α)

Σε

περίπτωση,

που

απαιτείται

τροποποίηση των ειδικών κανονισμών του
συνεργατικού
Επιτροπεία

πιστωτικού
του

ιδρύματος,

συνεργατικού

η

πιστωτικού

ιδρύματος συγκαλεί γενική συνέλευση των
μελών σε χρόνο που καθορίζεται από τον
Έφορο.
(β)

Ανεξάρτητα

από

τις

διατάξεις

του

παρόντος Νόμου, το συνεργατικό πιστωτικό
ίδρυμα δίδει γραπτή ειδοποίηση στα μέλη του
για σύγκληση της γενικής συνέλευσης, εντός
τριών (3) ημερών.
(4)

Ανεξάρτητα

από

τις

διατάξεις

του

παρόντος Νόμου, το συνεργατικό πιστωτικό
ίδρυμα, μέσα σε επτά (7) ημέρες από την
έγκριση

της

κανονισμών

τροποποίησης
από

τη

γενική

των

ειδικών

συνέλευση,

υποβάλλει στον Έφορο, σύμφωνα με το
θεσμό 82, αντίγραφο της Απόφασης, έτσι
ώστε να εγγράψει την τροποποίηση βάσει του
εν λόγω θεσμού, καθώς και των διατάξεων
του άρθρου 12.
(5) Σε περίπτωση που η Επιτροπεία του
3

συνεργατικού

πιστωτικού

ιδρύματος

δεν

συγκαλέσει γενική συνέλευση ως η απαίτηση
του εδαφίου 3(α), ή, στην περίπτωση που
αυτή δεν υποβάλει αντίγραφο της Απόφασης
στον Έφορο για να εγγράψει την τροποποίηση
των ειδικών κανονισμών ως η Απόφαση της
γενικής συνέλευσης, ο Έφορος δύναται να
επιβάλει σε κάθε μέλος της Επιτροπείας που
παρέλειψε να συμμορφωθεί, πρόστιμο που
δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες (100,000)
ευρώ.».
Τροποποίηση του άρθρου 41ΣΤ του

3.

Το

άρθρο

41ΣΤ

του

βασικού νόμου.

τροποποιείται ως ακολούθως:

βασικού

νόμου

(α) Με την προσθήκη των ακόλουθων
νέων παραγράφων (στ), (ζ), (η) και (θ),
μετά την παράγραφο (ε) του εδαφίου (3)
αυτού:
«(στ)

να

απαιτήσει

του

μετοχικού

την

αύξηση

κεφαλαίου

του

συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος
σύμφωνα

με

το

άρθρο

12Γ,

ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης
διάταξης του παρόντος Νόμου,
(ζ) να απαιτήσει, ακόμα και χωρίς να
πληρούνται οι προϋποθέσεις του
παρόντος εδαφίου, την κατάρτιση
και υποβολή από το συνεργατικό
πιστωτικό

ίδρυμα

σχεδίου

4

ανάκαμψης,

σύμφωνα

με

τα

οριζόμενα στο άρθρο 51Δ,
(η) να απαιτήσει τον περιορισμό ή τη
μη

καταβολή

μερισμάτων,

ανεξάρτητα από τις διατάξεις του
παρόντος Νόμου· και
(θ) να απαιτήσει τον περιορισμό των
αποδοχών

και

ωφελημάτων

των

αξιωματούχων και διευθυντών του
συνεργατικού

πιστωτικού

ιδρύματος.»·
(β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου
εδαφίου (3Α), μετά το εδάφιο (3) αυτού:
«(3Α) Η Αρχή Εξυγίανσης, όπως
αυτή ορίζεται στον περί Εξυγίανσης
Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων
Νόμο

του

2013,

δύναται,

είτε

πληρούνται, είτε δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις του εδαφίου (3), να
απαιτήσει

από

συνεργατικό

πιστωτικό ίδρυμα την

υποβολή

στοιχείων και πληροφοριών για την
κατάρτιση

από

Εξυγίανσης

σχεδίου

την

Αρχή

εξυγίανσης,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 51Δ.»·
(γ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου
εδαφίου (4Α), μετά το εδάφιο (4) αυτού:
5

«(4Α) Τηρουμένων των διατάξεων
του εδαφίου (4), ο Έφορος δύναται
να

ανακαλεί

πιστωτικού

άδεια

συνεργατικού

ιδρύματος

στην

περίπτωση που, σύμφωνα με τις
διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του
άρθρου

7

του

περί

Εξυγίανσης

Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων
Νόμου του 2013, η Αρχή Εξυγίανσης
εισηγηθεί στον Έφορο την ανάκληση
άδειας επηρεαζόμενου ιδρύματος.».
Τροποποίηση του βασικού νόμου με

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την

την προσθήκη νέου άρθρου 49ΒΑ.

προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου 49ΒΑ,
μετά το άρθρο 49Β αυτού:

«Ειδική εκκαθάριση
συνεργατικού
πιστωτικού ιδρύματος.

49ΒΑ (1) Ανεξαρτήτων των διατάξεων του
παρόντος Νόμου, ο Έφορος εκδίδει διάταγμα
ειδικής εκκαθάρισης συνεργατικού πιστωτικού
ιδρύματος και διορισμό ειδικού εκκαθαριστή,
κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2), στις
περιπτώσεις όπου(α) έχει ανακληθεί άδεια συνεργατικού
πιστωτικού

ιδρύματος,

δυνάμει

του

εδαφίου (4) του άρθρου 41ΣΤ ή του
εδαφίου (γ) του άρθρου 41ΙΣΤ·
(β) το εν λόγω συνεργατικό πιστωτικό
ίδρυμα

διατηρεί

καταθέσεις

που

καλύπτονται από το Σχέδιο Προστασίας
Καταθέσεων, όπως προβλέπεται από
6

τους

περί

(Σύσταση

Συνεργατικών
και

Εταιρειών

Λειτουργία

Σχεδίου

Προστασίας Καταθέσεων) Θεσμούς του
2000 έως 2009· και
(γ) εφόσον η ειδική εκκαθάριση του εν
λόγω

συνεργατικού

ιδρύματος

εξυπηρετεί

πιστωτικού
το

δημόσιο

συμφέον:
Νοείται ότι, οι διατάξεις του Μέρους ΙΧ
και του Μέρους ΧΙΙΑ ισχύουν και στις
περιπτώσεις ειδικής εκκαθάρισης, εκτός
όπου

αντίκειται

στις

διατάξεις

του

παρόντος άρθρου.
(2) (α) Ο Έφορος εκδίδει διάταγμα, κατά
τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), εφόσον
πεισθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις
που ορίζονται σε αυτό και διορίζει ειδικό
εκκαθαριστή.
(β) Για σκοπούς καταχώρησης ένστασης
ή για να καταδειχθεί εκ μέρους του
συνεργατικού
λόγος,

για

πιστωτικού
τον

οποίο

ιδρύματος
δέον

όπως

τερματισθεί η ισχύς του εκδοθέντος
διατάγματος, κατά τα οριζόμενα στο
εδάφιο (1), η σχετική προθεσμία που
δύναται

να

καθορίζεται

τεθεί
σε

από
τρείς

τον

Έφορο

(3)

ημέρες

κατ ’ανώτατο όριο.
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(γ) Στο διάταγμα, κατά τα οριζόμενα στο
εδάφιο (1), περιλαμβάνεται αναφορά ότι
ο ειδικός εκκαθαριστής υπόκειται στον
έλεγχο και την εποπτεία του Εφόρου.
(3) (α) Ο ειδικός εκκαθαριστής επιλέγεται
μεταξύ

προσώπων

αναγνωρισμένου

κύρους και επαγγελματικής κατάρτισης
και

εμπειρίας

σε

χρηματοπιστωτικά

θέματα.
(β) Τα έξοδα διεκπεραίωσης της ειδικής
εκκαθάρισης,
αμοιβής

περιλαμβανομένης

του

ειδικού

καταβάλλονται
εκκαθάριση

από

της

εκκαθαριστή,

το

υπό

συνεργατικό

ειδική

πιστωτικό

ίδρυμα.
(4) Ο ειδικός εκκαθαριστής έχει –
(i)

ως

πρωταρχικό

συνεργαστεί
Επιτροπή

με
του

καθήκον,

τη

Ταμείου

να

Διαχειριστική
Προστασίας

Καταθέσεων και να διασφαλίσει την
καταβολή,

το

συντομότερο

δυνατό,

αποζημιώσεων σε καταθέτες, σύμφωνα
με τα όσα διαλαμβάνονται στους περί
Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και
Λειτουργία

Σχεδίου

Προστασίας

Καταθέσεων) Θεσμούς του 2000 έως
2009· και
(ii) ως δεύτερο καθήκον, να διενεργήσει
8

την ειδική εκκαθάριση, με στόχο τα
καλύτερα

δυνατά

αποτελέσματα

για

όλους τους πιστωτές του συνεργατικού
πιστωτικού ιδρύματος:
Νοείται ότι, η επίτευξη του πρωταρχικού
καθήκοντος του ειδικού εκκαθαριστή ως
αναφέρεται

στην

υπόπαράγραφο

(i)

υπερισχύει

του

καθήκοντος

της

υποπαραγράφου
εκκαθαριστής

(ii),

όμως

ο

ειδικός

εργάζεται

προς

επίτευξη και των δύο καθηκόντων.
(5) (α) Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών
εκκαθαριστή ως αυτές διαλαμβάνονται
στον

παρόντα

Νόμο,

ο

ειδικός

εκκαθαριστής έχει, επιπρόσθετα προς
αυτές, και τις ακόλουθες εξουσίες:
(i) Να διατηρεί και να συνάπτει
ασφαλιστικά συμβόλαια, σε σχέση
με τις εργασίες και τα περιουσιακά
στοιχεία

του

συνεργατικού

πιστωτικού ιδρύματος,
(ii) να προβαίνει σε αναγκαίες, κατά
τη

κρίση

του,

ενέργειες

προς

ρευστοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων

του

συνεργατικού

πιστωτικού ιδρύματος· και
(iii) να διενεργεί όλες τις αναγκαίες,
κατά την κρίση του, πληρωμές που
9

είναι σχετικές με την επίτευξη των
στόχων

και την άσκηση των

εξουσιών του.
(β) Ο ειδικός εκκαθαριστής ασκεί τις
εξουσίες του μετά από έγκριση του
Εφόρου.
(γ) Τα ανήκοντα στους πελάτες του
συνεργατικού

πιστωτικού

ιδρύματος

χρηματοοικονομικά μέσα, σε υλική ή
άυλη μορφή, που κατέχει άμεσα ή
έμμεσα

το

συνεργατικό

πιστωτικό

ίδρυμα, επί των οποίων η απαίτηση των
πελατών επαληθεύεται, με βάση τις
εγγραφές στα βιβλία και στοιχεία του
συνεργατικού

πιστωτικού

ιδρύματος,

καθώς και με κάθε άλλο έγγραφο
αποδεικτικό μέσο, αποχωρίζονται από
την προς διανομή εταιρική περιουσία και
αποδίδονται στους δικαιούχους τους,
εκτός εάν(i)

έχει

συσταθεί

επ’

αυτών

ενέχυρο, οπότε παραδίδονται στον
ενεχυριούχο δανειστή· ή
(ii)

υφίσταται

απαίτηση

συνεργατικού

του

πιστωτικού

ιδρύματος κατά των δικαιούχων,
οπότε συμψηφίζονται οι αντίθετες
ομοειδείς απαιτήσεις.
(6) Ο Έφορος διασφαλίζει ότι ο ειδικός
10

εκκαθαριστής ασκεί τα καθήκοντά του
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
(7) Ο Έφορος, μόλις καταστεί εφικτό,
προβαίνει σε συστάσεις προς τον ειδικό
εκκαθαριστή,

αναφορικά

με

τους

κατάλληλους τρόπους επίτευξης του
πρωταρχικού

του

καθήκοντος

ως

αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) του
εδαφίου (4) και ο ειδικός εκκαθαριστής
συμμορφώνεται

με

οποιεσδήποτε

τέτοιες συστάσεις.
(8) Ο ειδικός εκκαθαριστής υποβάλλει
στον

Έφορο,

σε

συγκεκριμένο

χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται από
αυτόν, έκθεση για οποιοδήποτε θέμα(α)

μετά

από

απαίτηση

του

Εφόρου, ή
(β)

οποτεδήποτε

εκκαθαριστής

ο

ειδικός

θεωρεί

τούτο

αναγκαίο.
(9) Ο ειδικός εκκαθαριστής ενημερώνει
τον Έφορο σε σχέση με την πρόοδο
προς επίτευξη του πρωταρχικού του
καθήκοντος, ως αυτό αναφέρεται στην
υποπαράγραφο (i) του εδαφίου (4) και
ειδοποιεί γραπτώς τον Έφορο, όταν,
κατά την κρίση του, το καθήκον αυτό
έχει επιτευχθεί πλήρως ή έως ένα
11

σημείο, το οποίο θεωρεί ως το καλύτερο
πρακτικά δυνατό αποτέλεσμα.
(10) Ο Έφορος, όταν παραλάβει την
ενημέρωση που αναφέρεται στο εδάφιο
(9)(α) αποφασίζει ότι το πρωταρχικό
καθήκον του ειδικού εκκαθαριστή ως
αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i)
του

εδαφίου

(4)

έχει

επιτευχθεί

πλήρως ή έως ένα σημείο, το οποίο
θεωρεί ως το καλύτερο πρακτικά
δυνατό αποτέλεσμα, ή
(β) ασκεί τις εξουσίες που του
παρέχει το παρόν άρθρο.
(11)

Στην

περίπτωση

εφαρμοστεί

μέτρα

συνεργατικό
σύμφωνα

με

που

εξυγίανσης

πιστωτικό
τον

έχουν

περί

σε

ίδρυμα,
Εξυγίανσης

Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο
του 2013, η ειδική εκκαθάριση του εν
λόγω

συνεργατικού

πιστωτικού

ιδρύματος ολοκληρώνεται μόνον όταν
έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή των εν
λόγω μέτρων.
(12) Σε περίπτωση, κατά την οποία
εκούσια

εκκαθάριση

συνεργατικού

πιστωτικού ιδρύματος έχει ήδη αρχίσει,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
12

Νόμου και συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του εδαφίου (1), ο Έφορος δύναται να
εκδώσει διάταγμα ειδικής εκκαθάρισης,
κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
(13) Από

την ημέρα

έκδοσης του

διατάγματος ειδικής εκκαθάρισης και
διορισμού ειδικού εκκαθαριστή, ουδεμία
αγωγή ή διαδικασία συνεχίζεται ή αρχίζει
εναντίον του υπό ειδική εκκαθάριση
συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος.
(14) Ο ειδικός εκκαθαριστής εκτελεί τα
καθήκοντά του μέχρι(α) να παραιτηθεί από αυτά, με
ειδοποίηση προς τον Έφορο, ή
(β) να απαλλαγεί από αυτά, με
διάταγμα του Εφόρου.
(15) Ο ειδικός εκκαθαριστής ευθύνεται
για δόλο και βαριά αμέλεια. Δεν φέρει
οποιαδήποτε ευθύνη για χρέη του υπό
ειδική

εκκαθάριση

συνεργατικού

πιστωτικού ιδρύματος που γεννήθηκαν
πριν από το διορισμό του.».
Τροποποίηση του βασικού νόμου με

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την

την προσθήκη νέου άρθρου 51Δ.

προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου 51Δ μετά
το άρθρο 51Γ αυτού:
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«Σχέδια ανάκαμψης
και εξυγίανσης.

51Δ. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του
άρθρου 41ΣΤ(3)(ζ) και 41ΣΤ(3Α):
(α) Ο Έφορος δύναται να απαιτεί από
συνεργατικό

πιστωτικό

ίδρυμα

την

κατάρτιση και υποβολή προς έγκριση
σχεδίου

ανάκαμψης,

το

οποίο

να

περιλαμβάνει ρυθμίσεις ή μέτρα, όπως
καθορίζονται από τον Έφορο με οδηγίες
του, σε χρόνο, και, με οποιοδήποτε
τρόπο, θεωρήσει αναγκαίο.
(β) Η Αρχή Εξυγίανσης, όπως αυτή
ορίζεται

στον

περί

Εξυγίανσης

Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο
του 2013, δύναται να απαιτεί από
συνεργατικό
υποβολή

πιστωτικό
πληροφοριών

ίδρυμα
για

την
την

κατάρτιση από την Αρχή Εξυγίανσης
σχεδίου

εξυγίανσης,

ως

αυτές

καθορίζονται με οδηγίες της, σε χρόνο,
και με οποιοδήποτε τρόπο, η Αρχή
Εξυγίανσης θεωρήσει αναγκαίο.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του
εδαφίου (1), ο Έφορος δύναται να απαιτεί
από το συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που
υποβάλλει το σχέδιο ανάκαμψης, κατά τα
οριζόμενα στο εδάφιο (1), και τα ακόλουθα:
(α)

Την

παροχή

πρόσθετων

πληροφοριών ή στοιχείων που κρίνονται
14

απαραίτητα για την αξιολόγηση του
υποβληθέντος σχεδίου ανάκαμψης,
(β)

τη

συμπλήρωση

του

σχεδίου

ανάκαμψης με σχέδιο διαπραγμάτευσης
με το σύνολο ή μέρος των πιστωτών του
συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος για
την

αναδιάρθρωση

του

δανειακού

κεφαλαίου του, του χρέους του και
γενικότερα των υποχρεώσεών του,
(γ)

την

τροποποίηση

του

σχεδίου

ανάκαμψης, ούτως ώστε να καταστεί πιο
αποτελεσματικό· και
(δ)

την

ανάκαμψης

εφαρμογή
ή

μέρους

του

σχεδίου

αυτού,

εντός

συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος:
Νοείται ότι, για τον Κεντρικό Φορέα και
τα συνδεδεμένα με αυτόν συνεργατικά
πιστωτικά ιδρύματα, ο Έφορος δύναται
να ζητήσει από τον Κεντρικό Φορέα την
κατάρτιση

και

υποβολή

σχεδίου

ανάκαμψης σε συγκεντρωτική βάση.
(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του
εδαφίου (1), η Αρχή Εξυγίανσης δύναται να
απαιτεί από συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα
σε σχέση με σχέδιο εξυγίανσης, κατά τα
οριζόμενα στο εδάφιο (1), και τα ακόλουθα:
(α)

Την

παροχή

πρόσθετων
15

πληροφοριών ή στοιχείων που κρίνονται
απαραίτητα για την προετοιμασία του
σχεδίου εξυγίανσης,
(β) την εφαρμογή του ως άνω σχεδίου
εξυγίανσης

ή

μέρους

αυτού,

εντός

συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος:
Νοείται ότι, για τον Κεντρικό Φορέα και
τα συνδεδεμένα με αυτόν συνεργατικά
πιστωτικά ιδρύματα, η Αρχή Εξυγίανσης
δύναται να ζητήσει από τον Κεντρικό
Φορέα, τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1)
και το παρόν εδάφιο, για σκοπούς
κατάρτισης

και

εφαρμογής

σχεδίου

εξυγίανσης σε συγκεντρωτική βάση.
(4) Ανεξάρτητα από την αξιολόγηση του
σχεδίου ανάκαμψης και την κατάρτιση του
σχεδίου εξυγίανσης από τον Έφορο και την
Αρχή

Εξυγίανσης,

αντίστοιχα,

η

Αρχή

Εξυγίανσης, όπως αυτή ορίζεται στον περί
Εξυγίανσης

Πιστωτικών

και

Άλλων

Ιδρυμάτων Νόμο του 2013, δύναται να λάβει
ταυτόχρονα οποιοδήποτε από τα μέτρα
εξυγίανσης

ή

και

να

διορίσει

διαχειριστή,

σύμφωνα

με

Εξυγίανσης

Πιστωτικών

ειδικό

τον
και

περί
Άλλων

Ιδρυμάτων Νόμο του 2013·
(5) Το σχέδιο ανάκαμψης και οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις σε αυτό, εγκρίνονται από την
Επιτροπεία του συνεργατικού πιστωτικού
ιδρύματος,

ενώ

το

περιεχόμενό

του
16

παραμένει εμπιστευτικό.

(6) Το περιεχόμενο των σχεδίων ανάκαμψης
και εξυγίανσης δεν είναι δεσμευτικό για τον
Έφορο και την Αρχή Εξυγίανσης, αντίστοιχα,
και δεν παρέχει δικαίωμα, ούτε δημιουργεί
υποχρέωση,

στο

συνεργατικό

πιστωτικό

ίδρυμα ή σε οποιοδήποτε τρίτο, να απαιτήσει
την

εφαρμογή

των

μέτρων

και

των

ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται σε τέτοιο
σχέδιο, εκτός εάν αυτό αποφασισθεί από τον
Έφορο,

προκειμένου

για

το

σχέδιο

ανάκαμψης, ή, από την Αρχή Εξυγίανσης,
προκειμένου για το σχέδιο εξυγίανσης.».
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