
ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ 

ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 

 Για σκοπούς εναρμονίσεως με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τον τίτλο: 

  

 «∆εύτερη Οδηγία 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης 

∆εκεμβρίου 1976 περί συντονισμού των εγγυήσεων που 

απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την 

έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της συνθήκης, για 

την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με 

σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά 

την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και την διατήρηση και τις 

μεταβολές του κεφαλαίου της» (ΕΕ L 26 της 30.1.1997, σ.1) 

  

 «Τρίτη Οδηγία 78/855/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 

1978 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση (ζ) 

της συνθήκης, περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων 

εταιρειών» (ΕΕ L 295 της 20.10.1978, σ. 36) 

  

 «Έκτη Οδηγία 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης ∆εκεμβρίου 

1982 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση (ζ) 

της συνθήκης, περί διασπάσεως των ανωνύμων εταιρειών» (ΕΕ 

L 378 της 17.12.1982, σ.47) 

  

 «Ενδέκατη Οδηγία 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 

∆εκεμβρίου 1989,  σχετικά  με  την  δημοσιότητα  των  

υποκαταστημάτων   που  έχουν   συσταθεί   σε   ένα κράτος 

μέλος από ορισμένες μορφές εταιρειών που οι οποίες διέπονται 

από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους» (ΕΕ L 395 της 30.12.1989, 

σ.36)  
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 «Πρώτη Οδηγία 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 

1968 περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα 

κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 

58 δεύτερη παράγραφος της συνθήκης, για την προστασία των 

συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων και με σκοπό να 

καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες» (ΕΕ L 65 της 

14.3.1968, σ.8) 

  

 «∆ωδέκατη Οδηγία 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 

∆εκεμβρίου 1989 στον τομέα των εταιρειών σχετικά με τις 

εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο» (ΕΕ L 

395 της 30.12.1989, σ.40) 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος 

 

Κεφ.113 (1951) 

9 του 1968 

76 του 1977 

17 του 1979 

105 του 1985 

198 του 1986 

19 του 1990 

41(Ι) του 1994 

15(I) του 1995 

21(Ι) του 1997  

82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999  

2(Ι) του 2000  

135(Ι) του 2000  

151(I) του 2000  

76 (I) του 2001. 

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τoν 

περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος»). 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής:  

  (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην 

κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου 

ορισμού:  

   

        ««δημόσια εταιρεία» σημαίνει την εταιρεία που δεν 

          είναι ιδιωτική»˙ 

   

  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο˙  

 

  «(3) Στον παρόντα Νόμο οι αναφορές σε νομικό 

πρόσωπο ή οργανισμό ερμηνεύονται ότι 

περιλαμβάνουν και εταιρεία που συστάθηκε 

εκτός της ∆ημοκρατίας.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται:  

 

 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο:  

   

  «(α) (i) το όνομα της εταιρίας μαζί με το "λίμιτεδ" ως την 

τελευταία λέξη του ονόματος, όταν πρόκειται για ιδιωτική 

εταιρία·   

   

  (ii) το όνομα της εταιρείας μαζί με το "δημόσια λίμιτεδ" 

ως τις τελευταίες λέξεις του ονόματος, όταν πρόκειται για 

δημόσια εταιρεία·»˙ 

   

 (β) με την προσθήκη μετά το εδάφιο (4) του ακόλουθου 
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νέου εδαφίου (5): 

   

  «(5)  Στο καταστατικό δημόσιας εταιρείας: 

   

   (α) πρέπει να περιέχονται οι κανόνες, οι 

οποίοι καθορίζουν τον αριθμό και τον 

τρόπο διορισμού των συμβούλων, οι οποίοι 

είναι επιφορτισμένοι με την διοίκηση της 

εταιρείας και την εκπροσώπησή της έναντι 

τρίτων,  

    

   (β) δύνανται να περιέχονται οι κανόνες, οι 

οποίοι καθορίζουν την κατανομή των 

αρμοδιοτήτων μεταξύ των συμβούλων.». 

   

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 4Α.   

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 4 του ακόλουθου νέου άρθρου 4Α: 

 

 «∆ημόσια 

εταιρεία: 

ελάχιστο 

εγγεγραμμένο 

κεφάλαιο. 

4Α.-(1)Το κατώτερο κεφάλαιο δημόσιας 

εταιρείας, το οποίο προσφέρθηκε για εγγραφή, 

είναι 15.000 λίρες.  

 

       (2) Το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) κεφάλαιο 

είναι υποχρεωτικό να υφίσταται το αργότερο 

κατά την στιγμή, κατά την οποία ζητείται από τον 

Έφορο η έκδοση του πιστοποιητικού, το οποίο 

προβλέπεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 104, 

όπως το εδάφιο αυτό αναριθμείται με το άρθρο 

24 του παρόντος Νόμου.». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 15 του ακόλουθου νέου άρθρου 15Α: 
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νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 15A. 

 

   

 «Ισχύς 

συμβάσεων που 

συνήφθησαν 

πριν από την 

σύσταση 

εταιρείας. 

15Α.-(1) Οποιαδήποτε σύμβαση, η οποία 

συνάπτεται πριν από την σύσταση εταιρείας 

από τα πρόσωπα που υπέγραψαν το ιδρυτικό 

έγγραφο, ή από εξουσιοδοτημένα από αυτά 

πρόσωπα, επ’ ονόματι ή για λογαριασμό της 

υπό σύσταση εταιρείας, είναι προσωρινή και δεν 

δεσμεύει την εταιρεία μέχρι την ημερομηνία της 

συστάσεως. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας 

αυτής, η σύμβαση καθίσταται δεσμευτική για την 

εταιρεία. 

   

       (2) Σε περίπτωση που τελικά η εταιρεία δεν 

συσταθεί, οι υποχρεώσεις που ανελήφθησαν 

από οποιοδήποτε πρόσωπο επ’ ονόματι ή για 

λογαριασμό της, είναι ισχυρές μόνον ως 

υποχρεώσεις των προσώπων αυτών. Η ευθύνη 

των προσώπων αυτών είναι απεριόριστη, από 

κοινού και κεχωρισμένως. 

   

       (3) Η κατά το εδάφιο (2) ευθύνη δεν 

υφίσταται σε περίπτωση που οι υποχρεώσεις 

ρητώς ανελήφθησαν υπό την αίρεση της 

συστάσεως της εταιρείας.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 28 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη μετά τις λέξεις «στο άρθρο αυτό,» (πρώτη και δεύτερη 

γραμμή) της φράσεως «και τηρουμένων των διατάξεων των 

άρθρων 57Α έως 57ΣΤ,». 

  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3736, 11/7/2003 70(I)/2003



 6

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 31A. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 31 του ακόλουθου νέου άρθρου 31Α: 

 

   
 «∆ιατάξεις για 

την επαν-

εγγραφή 

εταιρείας ως 

ιδιωτικής. 

31A. Εταιρεία, η οποία έχει εγγραφεί ως δημόσια, 

και η οποία δεν αυξάνει το προσφερθέν για 

εγγραφή κεφάλαιό της στο προβλεπόμενο στο 

άρθρο 4Α επίπεδο, δύναται να μετατραπεί σε 

ιδιωτική, εφ’ όσον τροποποιήσει το καταστατικό 

της, ώστε αυτό να πληροί τις προϋποθέσεις του 

εδαφίου (1) του άρθρου 29.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 33Α 

του βασικού 

νόμου. 

8. Το εδάφιο (2) του άρθρου 33Α του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη μετά την λέξη «συμβούλων» 

(δεύτερη γραμμή) της φράσεως «ή της γενικής συνελεύσεως». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 47 

του βασικού 

νόμου. 

9. Το εδάφιο (3) του άρθρου 47 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξεως «πέντε» 

(δεύτερη γραμμή) με την λέξη «εικοσιπέντε». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέων 

άρθρων 47Α, 

47Β, 47Γ. 

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 47 των ακόλουθων νέων άρθρων 47Α, 47Β και 

47Γ: 
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 «Προσφορά 

προς εγγραφή 

και πληρωμή 

του μετοχικού 

κεφαλαίου. 

47A.-(1) Μετοχές δημόσιας εταιρείας 

παραχωρούνται μόνο έναντι εισφοράς  

στοιχείων ενεργητικού δεκτικών οικονομικής 

αποτιμήσεως, τα   οποία  έχουν  προηγουμένως  

εκτιμηθεί   κατά τα   οριζόμενα    στο    άρθρο  

47Β. Αναλήψεις υποχρεώσεων, οι οποίες 

αφορούν την εκτέλεση εργασιών ή την παροχή 

υπηρεσιών, δεν νοούνται ως στοιχεία 

ενεργητικού δεκτικά αποτιμήσεως. 

   

       (2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας της 

απαγορεύσεως του εδαφίου (1), επιτρέπεται η 

παραχώρηση μετοχών άνευ εισφοράς σε 

εργαζομένους στην εταιρεία. 

   

       (3)(α) ∆ημόσια εταιρεία δεν επιτρέπεται να 

αποκτά δικές της μετοχές, οι οποίες 

προσφέρονται προς εγγραφή. Αν πρόσωπο 

αποκτήσει μετοχές, οι οποίες προσφέρονται 

προς εγγραφή, επ' ονόματί του, αλλά για 

λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι τις 

απέκτησε για δικό του λογαριασμό.  

   

  (β) Οι υπογραφείς του ιδρυτικού εγγράφου 

ή, σε περίπτωση αυξήσεως του καλυφθέντος 

κεφαλαίου, οι σύμβουλοι υποχρεούνται να 

εξοφλήσουν εξ ιδίων τις μετοχές, για τις οποίες 

κατά παράβαση της παραγράφου (α) εδήλωσαν 

δια του ιδρυτικού εγγράφου οι πρώτοι ή στον 

γραμματέα οι δεύτεροι ότι οι μετοχές αυτές θα 

αποκτηθούν από την εταιρεία.  
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       (4) Μετοχές δημόσιας εταιρείας, οι οποίες 

έχουν εκδοθεί έναντι εισφοράς σε χρήμα ή σε 

ρευστοποιήσιμες αξίες, πρέπει να εξοφλούνται 

κατά τον χρόνο της συστάσεως της εταιρίας, το 

αργότερο όμως μέχρι τον χρόνο εκδόσεως του 

πιστοποιητικού, το οποίο προβλέπεται στο 

εδάφιο (4) του άρθρου 104, όπως το εδάφιο αυτό 

αναριθμείται με το άρθρο 24 του παρόντος 

Νόμου: 

   

   Νοείται ότι ο ανωτέρω περιορισμός δεν 

έχει εφαρμογή σε σχήματα, τα οποία 

αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της συμμετοχής 

στο κεφάλαιο της επιχειρήσεως των 

απασχολούμενων σε αυτήν.  

   

       (5) Μετοχές, οι οποίες έχουν εκδοθεί έναντι 

εισφοράς σε είδος πρέπει: 

   

            (α) Να έχουν εκδοθεί στο ύψος του ποσού 

που θα διαπιστωθεί κατά το άρθρο 47Β, και 

   

  (β) να εξοφληθούν ολοσχερώς μέσα σε 

προθεσμία πέντε ετών από την ημερομηνία 

εκδόσεως του πιστοποιητικού, το οποίο 

προβλέπεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 104, 

όπως το εδάφιο αυτό αναριθμείται με το άρθρο 

24 του παρόντος Νόμου. 
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 Εισφορές σε 

είδος: τρόπος 

εκτιμήσεως και 

περιπτώσεις  

ελλείψεως 

υποχρεώσεως 

εκτιμήσεως. 

47Β.-(1) Η εκτίμηση της αξίας των εισφορών σε 

είδος γίνεται υποχρεωτικά με έκθεση, η οποία 

συντάσσεται πριν από την σύσταση της εταιρείας 

ή κατά τον χρόνο της χορηγήσεως του 

πιστοποιητικού, το οποίο προβλέπεται στο 

εδάφιο (4) του άρθρου 104, όπως το εδάφιο αυτό 

αναριθμείται με το άρθρο 24 του παρόντος 

Νόμου, από ένα ή περισσότερους ανεξάρτητους 

από την εταιρεία εμπειρογνώμονες, τους οποίους 

έχει αναγνωρίσει ο Έφορος. Οι εμπειρογνώμονες 

μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.

   

       (2) Η έκθεση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) 

πρέπει: 

   

  (α) Να περιέχει την περιγραφή κάθε 

εισφοράς και τους υιοθετηθέντες τρόπους 

υπολογισμού της, 

   

  (β) να διαπιστώνει αν η προκύπτουσα 

αξία αντιστοιχεί τουλάχιστον στην ονομαστική 

αξία των μετοχών και στο τυχόν πρόσθετο ποσό 

που καταβάλλεται για μετοχές υπέρ το άρτιον, οι 

οποίες εκδόθηκαν έναντι των εισφορών. 

   

       (3) Η έκθεση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) 

δημοσιεύεται κατά το άρθρο 365Α. 

   

       (4) ∆εν απαιτείται η προβλεπόμενη στο 

εδάφιο (1) εκτίμηση, όταν: 
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  (α) το 90% της ονομαστικής αξίας όλων 

των υπό εκτίμηση μετοχών έχει αναληφθεί από 

μία ή περισσότερες εταιρείες, και 

   

  (β) πληρούνται επιπροσθέτως οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

   

   (i)  Ως προς την δικαιούχο των 

εισφορών αυτών εταιρεία, οι 

υπογραφείς του ιδρυτικού 

εγγράφου έχουν εγγράφως 

παραιτηθεί από την σύνταξη 

εκθέσεως εμπειρογνωμόνων, 

    

   (ii) η παραίτηση έχει κοινοποιηθεί        

στον έφορο εταιρειών και έχει          

           δημοσιευθεί κατά το άρθρο 365Α, 

    

   (iii)  οι εισφέρουσες εταιρίες: 

    

   (iα) έχουν αποθεματικά, τα οποία ο 

Νόμος ή το καταστατικό δεν 

επιτρέπουν να διανεμηθούν, και 

των οποίων το ύψος είναι 

τουλάχιστον ίσο με την ονομαστική 

αξία των μετοχών που εκδόθηκαν 

έναντι εισφορών σε είδος,  
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   (iβ) εγγυώνται στο ύψος του ποσού 

αυτού για τα χρέη της δικαιούχου 

εταιρείας από την έκδοση των 

μετοχών έναντι εισφορών σε  

είδος   μέχρι   και   ένα   έτος  μετά 

τη δημοσίευση των ετήσιων 

λογαριασμών της εταιρείας αυτής 

για τη χρήση, στη διάρκεια της 

οποίας έγιναν οι εισφορές. Όσο 

διαρκεί η προθεσμία αυτή, 

απαγορεύεται η μεταβίβαση των 

μετοχών. Η ως άνω εγγύηση 

πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στον 

έφορο εταιρειών, και 

    
   (iγ) κεφαλαιοποιούν ποσό ίσο με 

την ονομαστική αξία των μετοχών 

που εκδόθηκαν έναντι εισφορών σε 

είδος, εντάσσοντάς το σε 

αποθεματικό. Η διανομή του είναι 

δυνατή μόνο ύστερα από τρία έτη 

μετά την δημοσίευση των ετήσιων 

λογαριασμών της δικαιούχου 

εταιρείας σχετικών με τη χρήση, στη 

διάρκεια της οποίας έγιναν οι 

εισφορές ή, ενδεχομένως, μεταγενέ-

στερα όταν θα έχουν ικανοποιηθεί 

όλες οι προαναφερθείσες απαιτή-

σεις, οι οποίες είναι σχετικές με την 

εγγύηση που προβλέπεται στην  

υποπαράγραφο (iβ) της παρούσας 

παραγράφου, και έχουν προβληθεί 

εντός της προθεσμίας αυτής. 
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 Απόκτηση 

στοιχείων 

ενεργητικού 

όταν έχει 

ολοκληρωθεί η 

εγγραφή. 

47Γ.-(1) Όταν μέτοχος, ή οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο, αποκτά από την εταιρεία στοιχείο 

ενεργητικού: 

  

 (α) Πριν την πάροδο δύο ετών από την 

σύσταση της εταιρείας, και 

   

  (β) έναντι καταβολής ποσού, το οποίο 

αντιστοιχεί στο ένα δέκατο τουλάχιστον του 

προσφερθέντος προς εγγραφή κεφαλαίου, 

   

  η συναλλαγή υποβάλλεται σε αναγκαστική 

εκτίμηση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47Β, 

και εν συνεχεία υπόκειται στην έγκριση της 

γενικής συνελεύσεως. 

   

       (2) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) δεν 

εφαρμόζονται: 

   

  (α) Σε ότι αποκτήθηκε στα πλαίσια των 

συνήθων εργασιών της εταιρείας, 

   

  (β) σε ότι αποκτήθηκε μετά από απόφαση 

∆ικαστηρίου, 

   

  (γ) σε ότι αποκτήθηκε σε αναγνωρισμένο 

χρηματιστήριο αξιών ή εμπορευμάτων.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 53 

του βασικού 

νόμου. 

11. Το εδάφιο (1) του άρθρου 53 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη μετά τις λέξεις «στο άρθρο 

αυτό,» (πρώτη γραμμή) της φράσεως «και τηρουμένων των 

διατάξεων των άρθρων 57Α έως 57ΣΤ,». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 56 

του βασικού 

νόμου. 

12. Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: 

 

  (α)      Με την κατάργηση του εδαφίου (3) αυτού˙ 

   

  (β)  με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (1): 

   

  «(1) ∆ημόσια εταιρεία δεν επιτρέπεται να εκδίδει 

μετοχές υπό το άρτιον.»˙ 

   

  (γ)  με την αναρίθμηση των υφισταμένων εδαφίων (1) 

και (2) αυτού ως, (2) και (3) αντιστοίχως. 

   

  (δ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) ως αυτό 

αναριθμήθηκε, των λέξεων «είναι νόμιμο για 

εταιρεία» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με την 

φράση:  

   

  «είναι νόμιμο για ιδιωτική εταιρεία». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 57 

του βασικού 

νόμου. 

13. Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη μετά το εδάφιο (5) αυτού,  του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (6): 

 

            «(6) Η εξαγορά δημοσιεύεται κατά το άρθρο 365Α.» 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 57Α 

του βασικού 

νόμου. 

14. Το εδάφιο (1) του άρθρου 57Α του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

  (α)  Με την αντικατάσταση της φράσεως «εταιρεία 

δύναται να εξαγοράζει ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

να αποκτά»  (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με την 

φράση:  
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                «Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του 

              άρθρου 47Α, εταιρεία δύναται να αποκτά», 

   

  (β)  με την προσθήκη μετά την παράγραφο (γ) αυτού της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (δ):  

   

             «(δ) Το διαθέσιμο κεφάλαιο είναι τουλάχιστον ίσο με 

το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 

169Α.», 

   

  (γ)  με την αναρίθμηση των υφισταμένων παραγράφων 

(δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) ως (ε), (στ), (ζ), (η) και (θ) 

αντιστοίχως. 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 57ΣΤ. 

15. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 57Ε του ακόλουθου νέου άρθρου 57ΣΤ: 

 

   

 «Ανάληψη, 

απόκτηση ή 

κατοχή 

μετοχών μέσω 

εξαρτημένης 

εταιρείας. 

57ΣΤ. (1) Η ανάληψη, απόκτηση ή κατοχή 

μετοχών δημόσιας εταιρείας (η οποία στο πλαίσιο 

του παρόντος άρθρου θα αναφέρεται ως «η 

πρώτη εταιρεία») από άλλη εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης, ημεδαπή ή αλλοδαπή (η 

οποία στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου θα 

αναφέρεται ως «η άλλη εταιρεία»), η οποία άλλη 

εταιρεία είναι θυγατρική της πρώτης, θεωρείται για 

τους σκοπούς των άρθρων 57Α έως 57Ε ότι 

έγιναν από την ίδια την πρώτη εταιρεία. 
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       (2) Όταν η ανάληψη, απόκτηση ή κατοχή των 

μετοχών μέσω της άλλης εταιρείας έχει 

συντελεσθεί κάτω από τις αναφερόμενες στο 

εδάφιο (1) του άρθρου 57Β περιστάσεις, δεν έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του 

άρθρου 57Β και του άρθρου 57Γ, αλλά 

εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

   

  (α) Τα δικαιώματα ψήφου που 

αντιστοιχούν στις μετοχές της πρώτης εταιρείας, 

τα οποία διαθέτει η άλλη εταιρεία, αναστέλλονται, 

και  

   
  (β) Οι σύμβουλοι της πρώτης εταιρείας 

υποχρεούνται να εξαγοράσουν από την άλλη 

εταιρεία τις μετοχές που αναφέρονται στα εδάφια 

(2) και (3) του άρθρου 57Β και στο άρθρο 57Γ 

στην τιμή που τις είχε αποκτήσει αυτή η άλλη 

εταιρεία, εκτός εάν οι εν λόγω σύμβουλοι 

αποδείξουν ότι η πρώτη εταιρεία δεν είχε καμία 

ανάμειξη στην ανάληψη ή την απόκτηση των εν 

λόγω μετοχών. 

   

       (3) Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή όταν η 

ανάληψη, απόκτηση ή κατοχή γίνεται: 

   

  (α) Για λογαριασμό προσώπου διάφορου 

του αναλαμβάνοντος, αποκτώντος ή κατέχοντος, 

και εφ’ όσον το πρόσωπο αυτό δεν είναι ούτε η 

πρώτη εταιρεία ούτε η άλλη εταιρεία,  
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  (β) από την άλλη εταιρεία ως κατ' 

επάγγελμα διενεργούσα πράξεις επί τίτλων και 

υπό την ιδιότητά της αυτή, υπό τον όρο ότι είναι 

μέλος χρηματιστηρίου αξιών που βρίσκεται ή 

λειτουργεί στην ∆ημοκρατία ή σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως , ή ότι έχει λάβει άδεια 

λειτουργίας ή υπόκειται στην εποπτεία αρχής της 

∆ημοκρατίας ή Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως, η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία 

των κατ' επάγγελμα διενεργούντων πράξεις επί 

τίτλων.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 58 

του βασικού 

νόμου.  

16. Το άρθρο 58  του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

κατάργηση της παραγράφου (α) αυτού και με την αναρίθμηση 

των υφιστάμενων παραγράφων (β) και (γ) αυτού σε (α) και (β) 

αντιστοίχως. 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 59Α. 

17.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 59 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 59Α: 

 

   

 « Κανόνες 

ψηφοφορίας 

σε περίπτωση 

αποφάσεων 

της γενικής 

συνελεύσεως 

περί αλλαγών 

στο κεφάλαιο. 

Χωριστή 

ψηφοφορία 

ανά τάξη 

μετοχών. 

Πλειοψηφία. 

59Α. (1) Όπου στον παρόντα Νόμο προβλέπεται 

απόφαση μετόχων της εταιρείας περί αλλαγής στο 

ποσό ή στις τάξεις του μετοχικού κεφαλαίου ή στα 

δικαιώματα που είναι συνδεδεμένα με 

οποιαδήποτε τάξη μετοχών, εφαρμόζονται οι 

ακόλουθοι κανόνες: 
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  (α) Όταν το κεφάλαιο της εταιρείας είναι 

διηρημένο σε διάφορες τάξεις μετοχών, γίνεται 

χωριστή ψηφοφορία για κάθε τάξη μετοχών, τα 

δικαιώματα των οποίων επηρεάζονται από την 

αλλαγή. 

   

  (β) Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία 

δύο τρίτων των ψήφων που αντιστοιχούν είτε 

στους αντιπροσωπευόμενους τίτλους, είτε στο 

αντιπροσωπευόμενο εκδοθέν κεφάλαιο. Όταν 

αντιπροσωπεύεται το μισό τουλάχιστον του 

εκδοθέντος κεφαλαίου, αρκεί η απλή πλειοψηφία. 

   

       (2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1): 

   

  (α) ισχύουν για την έκδοση όλων των 

τίτλων που είναι μετατρέψιμοι σε μετοχές ή 

συνοδεύονται από το δικαίωμα αναλήψεως 

μετοχών, όχι όμως για τη μετατροπή των τίτλων 

και την άσκηση του δικαιώματος αναλήψεως. 

   

  (β) δεν έχουν εφαρμογή σε ιδιωτικές 

εταιρείες.». 

  

Τροποποίηση 

του Πίνακα Α  

του Πρώτου 

Παραρτήματος. 

18. Ο Πίνακας Α του Πρώτου Παραρτήματος τροποποιείται με 

την αντικατάσταση στον Κανονισμό 44 της φράσεως 

«συνηθισμένο ψήφισμα» με την φράση «ψήφισμα σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 59Α του Νόμου, και, σε περίπτωση 

ιδιωτικής εταιρείας, με  συνηθισμένο ψήφισμα».  
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Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη   

νέων άρθρων 

60Α και 60Β. 

19. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως  

μετά το άρθρο 60 των ακόλουθων νέων άρθρων 60Α και 60Β :  

 

 «Αύξηση 

μετοχικού 

κεφαλαίου. 

Κανόνες 

εξοφλήσεως 

κλπ. 

60Α. (1) Οι μετοχές που εκδόθηκαν από αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου δημόσιας εταιρίας πρέπει να 

εξοφληθούν : 

 

  (α) Σε περίπτωση αναλήψεως έναντι 

μετρητών, τουλάχιστον κατά ποσοστό 25% της 

ονομαστικής τους αξίας. Όταν προβλέπεται η 

καταβολή ποσού υπέρ το άρτιον, το ποσόν αυτό 

πρέπει να καταβάλλεται ολόκληρο. 

   

  (β) Σε περίπτωση αναλήψεως έναντι εισφοράς 

σε είδος, πρέπει να έχουν εξοφληθεί πλήρως σε 

προθεσμία πέντε ετών μετά την απόφαση για την 

αύξηση. 

   

       (2) Η αξία των εισφορών σε είδος, οι οποίες 

αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), 

εκτιμάται κατά τα ρυθμιζόμενα στο άρθρο 47Β:  

   

       Νοείται ότι δεν χρειάζεται εκτίμηση, όταν: 

   

  (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

γίνεται για να πραγματοποιηθεί συγχώνευση ή 

δημόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής και για να 

αμειφθούν οι μέτοχοι εταιρείας που απορροφήθηκε, 

ή οι μέτοχοι εταιρείας, η οποία αποτελεί το 

αντικείμενο της δημόσιας προσφοράς, αγοράς ή 
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  ανταλλαγής, ή  

   

  (β) η συνολική αύξηση: 

   
  (i) καλύφθηκε από εισφορές σε είδος, οι 

οποίες έγιναν από μία ή περισσότερες 

εταιρείες, των οποίων όλοι οι μέτοχοι 

παραιτήθηκαν από τη σύνταξη της 

εκθέσεως του εμπειρογνώμονος, και 

   
   (ii) πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του 

άρθρου 47Β . 

   

       (3) Εάν δεν γίνει πλήρης κάλυψη του ποσού της 

αυξήσεως του κεφαλαίου, το κεφάλαιο αυξάνει 

μέχρι του ποσού που έχει καλυφθεί, μόνον εφ' όσον 

τούτο έχει ρητώς προβλεφθεί στους όρους 

εκδόσεως. 

   

 Αρχή της 

προτιμήσεως 

των παλαιών 

μετόχων 

κατά την 

αύξηση του 

μετοχικού 

κεφαλαίου 

σε μετρητά. 

60Β. (1) Κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

δημόσιας εταιρείας με εισφορές σε μετρητά, οι 

μετοχές πρέπει να προσφερθούν κατά προτίμηση 

στους ήδη μετόχους, ανάλογα με το ποσοστό του 

κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν οι μετοχές τους: 

 

  Νοείται ότι, δεν υφίσταται αποκλεισμός από 

το δικαίωμα προτιμήσεως, όταν, σύμφωνα με την 

απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, 

η έκδοση μετοχών γίνεται υπέρ τραπεζών ή άλλων 

πιστωτικών οργανισμών, με σκοπό να 

προσφερθούν στην συνέχεια στους μετόχους της 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3736, 11/7/2003 70(I)/2003



 20

  εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

   

       (2) Μετοχές, στις οποίες αναγνωρίζεται 

περιορισμένο δικαίωμα συμμετοχής στις διανομές 

κατά την έννοια του άρθρου 169Α ή/ και  στη 

διανομή της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση 

εκκαθαρίσεως, δεν έχουν δικαίωμα προτιμήσεως. 

   

       (3) Όταν η εταιρεία έχει διάφορες τάξεις 

μετοχών, στις οποίες το δικαίωμα ψήφου ή το 

δικαίωμα συμμετοχής στις διανομές κατά την έννοια 

του άρθρου 169Α ή/ και στη διανομή της εταιρικής 

περιουσίας σε περίπτωση εκκαθαρίσεως, είναι 

διαφορετικά μεταξύ τους, και το κεφάλαιο 

προβλέπεται να αυξηθεί με την έκδοση νέων 

μετοχών μιας μόνον από τις τάξεις αυτές, το 

ιδρυτικό έγγραφο ή το καταστατικό δύναται να 

επιτρέπει την άσκηση του δικαιώματος 

προτιμήσεως από τους μετόχους των άλλων 

τάξεων μόνο μετά από την άσκηση του δικαιώματος 

αυτού από τους μετόχους της τάξεως, από την 

οποία εκδίδονται οι νέες μετοχές. 

   

       (4) (α) Η προσφορά προτιμησιακής αναλήψεως, 

καθώς και η προθεσμία, εντός της οποίας πρέπει 

να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύονται κατά 

το άρθρο 365Α:  

   

       Νοείται ότι, δεν χρειάζεται δημοσίευση, όταν 

όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, 

οπότε πρέπει να ενημερωθούν γραπτώς όλοι οι 

μέτοχοι. 
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  (β) Το δικαίωμα προτιμήσεως πρέπει να 

ασκηθεί εντός προθεσμίας όχι μικρότερης από 

δεκατέσσερις ημέρες μετά την κοινοποίηση της 

προσφοράς ή την αποστολή των επιστολών στους 

μετόχους. 

   

       (5) Το δικαίωμα προτιμήσεως δεν επιτρέπεται να 

περιορισθεί ή να αποκλεισθεί από το καταστατικό, 

αλλά μόνο με απόφαση της γενικής συνελεύσεως. 

Οι σύμβουλοι έχουν την υποχρέωση να 

παρουσιάσουν στη γενική συνέλευση γραπτή 

έκθεση, η οποία να αναφέρει τους λόγους 

περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος 

προτιμήσεως, και να δικαιολογεί την τιμή εκδόσεως 

που προτείνεται. Η γενική συνέλευση αποφαίνεται 

σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 

59Α. Η απόφασή της δημοσιεύεται κατά το άρθρο 

365Α. 

   

       (6) Τα εδάφια (1) έως (5) ισχύουν για την έκδοση 

όλων των τίτλων που είναι μετατρέψιμοι σε μετοχές 

ή συνοδεύονται από το δικαίωμα αναλήψεως 

μετοχών, όχι όμως για τη μετατροπή των τίτλων και 

την άσκηση του δικαιώματος αναλήψεως.». 

  

Τροποποίηση 

υποτίτλου στο 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ του 

βασικού νόμου. 

20. Το ΜΕΡΟΣ ΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στον υπότιτλο «Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου» της 

φράσεως «και Συναφείς Συναλλαγές». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 64 

του βασικού 

νόμου. 

21. Το άρθρο 64 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 
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  «(3) Σε περίπτωση δημόσιας εταιρείας το εκδοθέν 

κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί σε ποσό 

κατώτερο από το ελάχιστο κεφάλαιο που 

προβλέπεται στο άρθρο 4Α, εκτός αν η περί 

μειώσεως απόφαση προβλέπει συγχρόνως ότι θα 

γίνει αύξηση κεφαλαίου στο ύψος τουλάχιστον του 

ελάχιστου κεφαλαίου.». 

   

Αντικατάσταση 

υποτίτλου στο 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ του 

βασικού Νόμου. 

22. Ο υπότιτλος «Μεταβολή ∆ικαιωμάτων Μετόχων» στο 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ του βασικού Νόμου αντικαθίσταται από τον υπότιτλο 

«∆ικαιώματα Μετόχων και Μεταβολή Των».  

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 69Α. 

23. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά τον 

υπότιτλο «∆ικαιώματα Μετόχων και Μεταβολή Των» του 

ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ, του ακόλουθου νέου άρθρου 69Α: 

 

 «΄Iση 

μεταχείριση 

μετοχών της 

αυτής τάξεως. 

69Α. Οι μέτοχοι δημόσιας εταιρείας, οι οποίοι 

κατέχουν μετοχές της αυτής τάξεως, τυγχάνουν 

ίσης μεταχειρίσεως από την εταιρεία. Αντίθετες 

διατάξεις στο ιδρυτικό έγγραφο ή το καταστατικό ή 

αποφάσεις γενικής συνελεύσεως είναι άκυρες.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 104 

του βασικού 

νόμου. 

24. Το άρθρο 104 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: 

 

  (α)  Με την προσθήκη μετά το εδάφιο (2) αυτού του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

   

  «(3) (α) Εταιρεία δεν δικαιούται να προβεί σε 

έναρξη εργασιών, ούτε να αναλάβει δάνεια ή 

συναφείς υποχρεώσεις, αν δεν εφοδιασθεί 

προηγουμένως από τον Έφορο με πιστοποιητικό, 
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  το οποίο να βεβαιώνει ότι η ονομαστική αξία του 

παραχωρηθέντος μετοχικού της κεφαλαίου είναι 

ίση τουλάχιστον με το ελάχιστο ποσό που 

προβλέπεται στο άρθρο 4Α.  

   

  (β) Ο Έφορος χορηγεί το ως άνω 

πιστοποιητικό, αν η εταιρεία του παραδώσει: 

   

  (i) θέσμια δήλωση από την οποία 

προκύπτουν: 

   

       (iα)  το ονομαστικό της κεφάλαιο, το      

     οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του   

     προβλεπομένου στο άρθρο 4Α, 

   

       (iβ) το ύψος του κεφαλαίου που έχει          

     εξοφληθεί, 

   

       (iγ) ένας προϋπολογισμός των αρχικών   

     εξόδων της εταιρείας, μαζί με     

     λογαριασμό του ποσού που  έχει ήδη     

     πληρωθεί και των υποχρεώσεων που    

     έχουν  αναληφθεί, 

   

       (iδ) ένας προϋπολογισμός των εξόδων    

     για υπηρεσίες συμβούλων εγγραφής,     

     μαζί με λογαριασμό του ποσού που έχει   

     ήδη πληρωθεί και των σχετικών    

     υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί,    
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   (ii) βεβαίωση Τράπεζας, η οποία έχει 

εγγεγραμμένο γραφείο ή τόπο εργασίας 

στην ∆ημοκρατία,  περί  καταβολής  ποσού 

τουλάχιστον ίσου με αυτό που προβλέπεται 

στο άρθρο 4Α σε λογαριασμό, τον οποίο η 

εταιρεία διατηρεί στην Τράπεζα αυτήν.»˙ 

   

  (β) με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (3) σε 

εδάφιο (4) και την αντικατάσταση της φράσεως «η 

προαναφερόμενη θέσμια δήλωση» (πρώτη και δεύτερη 

γραμμή) αυτού με τη φράση «οι προαναφερθείσες θέσμιες 

δηλώσεις»˙ και  

   

  (γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (5) και την αναρίθμηση του 

υφιστάμενου εδαφίου (4) σε εδάφιο (5). 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 148 

του βασικού 

νόμου. 

25. Το άρθρο 148 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: 

 (α) Με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) 

του εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάσταση της από την 

ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:  

  

 «(ii) κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου σε 

αυτήν· ή»˙ και 

  

 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) της 

ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (iii): 

  

 

       

 «(iii) είναι μέλος της και ελέγχει την πλειοψηφία των 

δικαιωμάτων ψήφου των μελών της δυνάμει συμφωνίας 

που έχει συναφθεί με άλλα μέλη της.». 

  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3736, 11/7/2003 70(I)/2003



 25

Προσθήκη 

υποτίτλου και 

νέων άρθρων 

169Α, 169Β, 

169Γ, 169∆ και 

169Ε στο 

ΜΕΡΟΣ ΙV του 

βασικού νόμου. 

26. Το ΜΕΡΟΣ ΙV του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 169, του ακόλουθου νέου 

υποτίτλου και νέων άρθρων 169Α, 169Β, 169Γ, 169∆ και 169Ε:  

  «∆ιανομή μερισμάτων, κερδών και στοιχείων ενεργητικού 

  

 ∆ιανομή 

κεφαλαίου 

δημόσιας 

εταιρείας. Πότε 

επιτρέπεται. 

169Α.(1) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις μειώσεως 

του εκδοθέντος κεφαλαίου της, δημόσια εταιρεία 

δεν επιτρέπεται να προβεί σε διανομή στους 

μετόχους της, εφ' όσον κατά την ημερομηνία 

λήξεως του τελευταίου οικονομικού έτους το 

καθαρό ενεργητικό της, όπως ήδη εμφανίζεται 

στους ετήσιους λογαριασμούς, ή θα μπορούσε να 

προκύψει ως αποτέλεσμα της διανομής αυτής, 

είναι κατώτερο από το άθροισμα του εκδοθέντος 

κεφαλαίου και των αποθεματικών, των οποίων ο 

νόμος ή το καταστατικό δεν επιτρέπουν την 

διανομή. Αν τμήμα του κεφαλαίου που έχει εκδοθεί 

δεν έχει κληθεί, και το μη κληθέν τμήμα δεν 

εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού, τότε 

το τμήμα αυτό δεν υπολογίζεται στο εκδοθέν 

κεφάλαιο. 
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       (2) Το ποσό διανομής στους μετόχους δεν είναι 

δυνατόν να υπερβαίνει το ποσό των 

αποτελεσμάτων του τελευταίου κλεισθέντος 

οικονομικού έτους, αυξημένο κατά τα κέρδη που 

έχουν μεταφερθεί από το τελευταίο οικονομικό 

έτος και τις κρατήσεις από τα αποθεματικά που 

είναι διαθέσιμα για τον σκοπό αυτόν, μειωμένα 

όμως κατά το ποσό των ζημιών που έχουν 

μεταφερθεί  από   προηγούμενα   οικονομικά   έτη, 

  καθώς και κατά τα ποσά, τα οποία έχουν 

αποθεματοποιηθεί σύμφωνα με τον νόμο ή το 

καταστατικό. 

   

       (3) Ο όρος «διανομή», όπως χρησιμοποιείται 

στα εδάφια (1) και (2), περιλαμβάνει, χωρίς να 

περιορίζεται σε αυτήν, την καταβολή μερισμάτων 

και τόκων σχετικών με μετοχές. 

   

 Μη εφαρμογή 

του άρθρου 

169Α σε 

εταιρείες 

επενδύσεων 

με σταθερό 

κεφάλαιο. 

169Β. (1) Στις εταιρείες επενδύσεων με σταθερό 

κεφάλαιο, το άρθρο 169Α δεν έχει εφαρμογή, αν 

συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

  (α) Οι εταιρείες αυτές σημειώνουν τον όρο 

«εταιρεία επενδύσεων» σε όλα τα έγγραφα, τα 

οποία κοινοποιούν στον έφορο. 
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  (β) ∆εν επιτρέπεται σε εταιρεία της μορφής 

αυτής, το καθαρό ενεργητικό της οποίας είναι 

κατώτερο από το ποσό που ορίζεται στο εδάφιο 

(1) του άρθρου 169Α, να προβαίνει σε διανομή 

στους μετόχους, εφ' όσον κατά την ημερομηνία 

λήξεως του τελευταίου οικονομικού έτους το 

σύνολο του ενεργητικού της, όπως εμφανίζεται 

στους ετήσιους λογαριασμούς, είτε θα μπορούσε 

να προκύψει ως αποτέλεσμα τέτοιας διανομής, 

είναι κατώτερο κατά μία και μισή φορά του ποσού 

του συνόλου των χρεών της εταιρείας προς τους 

πιστωτές της, όπως το ποσό αυτό απορρέει από 

τους ετήσιους λογαριασμούς. 

   

  (γ)  Κάθε εταιρεία της μορφής αυτής, η 

οποία προβαίνει σε διανομή, ενώ το καθαρό 

ενεργητικό της είναι κατώτερο από το ποσό που 

ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 169Α, 

υποδηλώνει τούτο με μια σημείωση στους 

ετήσιους λογαριασμούς. 

   

       (2) Ως «εταιρείες επενδύσεων με σταθερό 

κεφάλαιο» νοούνται μόνο οι εταιρείες, οι οποίες 

έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την 

τοποθέτηση των κεφαλαίων τους σε αξιόγραφα, 

ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, με μόνη 

επιδίωξη την κατανομή των κινδύνων από 

επενδύσεις και το οικονομικό όφελος των μετόχων 

τους από τα αποτελέσματα της διαχειρίσεως της 

περιουσίας τους, και οι οποίες προβαίνουν σε 

δημόσια πρόσκληση για την τοποθέτηση των 

μετοχών τους. 
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 Ενδιάμεσα 

μερίσματα, 

πότε 

επιτρέπονται. 

169Γ. ∆ημόσια εταιρεία επιτρέπεται να καταβάλει 

ενδιάμεσα μερίσματα μόνον αν συντρέχουν οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

   

  (α) Καταρτίζονται ενδιάμεσοι λογαριασμοί, 

στους οποίους φαίνεται ότι τα διαθέσιμα ποσά για 

την διανομή επαρκούν, 

   

  (β) Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που έχουν 

πραγματοποιηθεί μετά το τέλος του τελευταίου 

οικονομικού έτους, του οποίου οι ετήσιοι 

λογαριασμοί έχουν κλείσει, αυξημένο κατά τα 

κέρδη   που   έχουν   μεταφερθεί  από το τελευταίο 

  οικονομικό έτος και κατά τις κρατήσεις από τα 

αποθεματικά που είναι διαθέσιμα για τον σκοπό 

αυτόν, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών 

προηγουμένων οικονομικών ετών, καθώς και κατά 

τα ποσά που πρέπει να αποθεματοποιηθούν 

δυνάμει υποχρεώσεως εκ του νόμου ή του 

καταστατικού. 

   

 Κυρώσεις για 

παραβίαση 

των άρθρων 

169Α έως 

169Γ. 

169∆. Κάθε πληρωμή κατά παράβαση των 

άρθρων 169Α έως 169Γ πρέπει να επιστραφεί 

από τους μετόχους που την εισέπραξαν, αν η 

εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι αυτοί: 

   

  (α)  Γνώριζαν την αντικανονικότητα των 

πληρωμών που έγιναν προς όφελός τους, ή 

   

  (β) δεν ήταν δυνατόν να την  αγνοούν, 

λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων. 
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 Ερμηνευτική 

διάταξη. 

169Ε. Τίποτε στα άρθρα 169Α μέχρι 169∆ δεν 

μπορεί να ερμηνευθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

θίγει, άμεσα ή έμμεσα, τους Κανονισμούς 114 έως 

122 του Πίνακα Α του Πρώτου Παραρτήματος, και 

εν γένει την δυνατότητα της εταιρείας να αυξήσει 

το εκδοθέν κεφάλαιό της με κεφαλαιοποίηση 

αποθεματικών.». 

   

Προσθήκη 

υποτίτλου και 

νέου άρθρου 

169ΣΤ στο 

ΜΕΡΟΣ ΙV του 

βασικού νόμου. 

27. Το ΜΕΡΟΣ ΙV του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη μετά το άρθρο 169Ε, όπως αυτό εισάγεται με το 

άρθρο 23 του παρόντος Νόμου, του ακόλουθου νέου υποτίτλου 

και νέου άρθρου 169ΣΤ: 

   

              «Υποχρεώσεις των Συμβούλων ως προς την          

              ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση της Εταιρείας 

   

 Ανάγκη 

δράσεως σε 

περίπτωση 

σημαντικής 

απώλειας 

μετοχικού 

κεφαλαίου. 

169ΣΤ. (1) Σε περίπτωση, κατά την οποία ζημίες 

παρελθόντων οικονομικών ετών, ή άλλοι λόγοι, 

οδηγήσουν δημόσια εταιρεία σε απώλεια του 

εκδοθέντος κεφαλαίου της κατά 50% ή σε επίπεδο 

που κατά την άποψη των συμβούλων της θέτει την 

επίτευξη του εταιρικού σκοπού υπό αμφισβήτηση, 

συγκαλείται παραχρήμα, και σε καμία περίπτωση 

αργότερα από 28 ημέρες από τότε που η μείωση 

έγινε γνωστή στους συμβούλους, έκτακτη γενική 

συνέλευση σε ημερομηνία όχι απώτερη των 56 

ημερών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση 

περί συγκλήσεως, για να εξετασθεί αν πρέπει να 

διαλυθεί η εταιρεία ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο 

μέτρο. 
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       (2) Παράλειψη των συμβούλων της εταιρείας να 

ενεργήσουν ως ανωτέρω, συνιστά αστικό αδίκημα 

και τους καθιστά υπεύθυνους προς αποζημίωση. Η 

ευθύνη αυτή είναι προσωπική, απεριόριστη, από 

κοινού και κεχωρισμένη.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 171 

του βασικού 

νόμου. 

28. Το εδάφιο (1) του άρθρου 171 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας μετά την λέξη 

«γραμματέας» (δεύτερη γραμμή) με άνω κάτω τελεία και την 

προσθήκη της ακόλουθης επιφυλάξεως: 

  
      «Νοείται ότι σε περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνης με ένα και μοναδικό μέλος, ο μόνος σύμβουλος δύναται 

να είναι επίσης γραμματέας.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 172 

του βασικού 

νόμου. 

29. Το άρθρο 172 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη μετά την παράγραφο (β) (πέμπτη γραμμή) της 

ακόλουθης επιφυλάξεως: 

  

      «Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 

εφαρμόζονται επί ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με 

ένα και μοναδικό μέλος.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 173 

του βασικού 

νόμου. 

30. Το άρθρο 173 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στο τέλος του άρθρου της ακόλουθης επιφυλάξεως: 

 

  

      «Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 

εφαρμόζονται επί ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με 

ένα και μοναδικό μέλος.». 
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Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

υποτίτλου και  

νέων άρθρων 

201Α, 201Β, 

201Γ, 201∆, 

201Ε, 201ΣΤ, 

201Ζ και 201Η 

στο ΜΕΡΟΣ ΙV 

αυτού. 

31. Το ΜΕΡΟΣ ΙV του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη μετά το άρθρο 201 του ακόλουθου νέου υποτίτλου και 

των ακόλουθων νέων άρθρων 201Α, 201Β, 201Γ, 201∆, 201Ε, 

201ΣΤ, 201Ζ και 201Η: 

 «Συγχώνευση και ∆ιάσπαση ∆ημόσιων Εταιρειών  

  

 Πεδίο 

εφαρμογής 

των 

διατάξεων. 

201Α.(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και 

(3), οι κατωτέρω στις παραγράφους  (α) έως (γ) 

οριζόμενες εταιρικές αναδιοργανώσεις διέπονται, 

εκτός από τα άρθρα 198 έως 201, και από τις 

διατάξεις των άρθρων 201Β έως 201H: 

   

  (α) Η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως μιας 

ή περισσοτέρων δημόσιων εταιρειών από άλλη 

δημόσια εταιρεία. Ως τέτοια συγχώνευση νοείται:  

   

  (i) Η πράξη, με την οποία μία ή 

περισσότερες εταιρείες διαλύονται 

χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση και 

μεταβιβάζουν σε μία άλλη 

υφιστάμενη εταιρεία το σύνολο της 

περιουσίας τους, ενεργητικό και 

παθητικό, διαθέτοντας στους 

μετόχους τους μετοχές της τελευταίας 

αυτής εταιρείας (απορροφώσα 

εταιρεία), και τυχόν συμψηφιστικό 

ποσό σε μετρητά. 
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  (ii) Η απορρόφηση μιας εταιρείας 

από             άλλη, η οποία κατέχει το 

90% ή περισσότερο , αλλ’  όχι το 

σύνολο των μετοχών  της πρώτης. 

   

  (iii) Η πράξη, με την οποία μία ή 

περισσότερες δημόσιες εταιρείες 

διαλύονται χωρίς να τεθούν σε 

εκκαθάριση και μεταφέρουν το 

σύνολο της περιουσίας τους, 

ενεργητικό και παθητικό, σε μία άλλη 

εταιρεία, στην οποία ανήκουν όλες οι 

μετοχές τους και οι άλλοι τίτλοι που 

παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη 

γενική συνέλευση: 

   

       Νοείται ότι, συγχώνευση δι’ απορροφήσεως 

δύναται να πραγματοποιηθεί και όταν μία ή 

περισσότερες των απορροφωμένων εταιρειών 

βρίσκονται στο στάδιο της εκκαθαρίσεως, αρκεί να 

μην έχει ακόμη αρχίσει η διανομή του ενεργητικού 

τους μεταξύ των μετόχων: 

   
       Νοείται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στην παρούσα υποπαράγραφο 

εφαρμόζονται οι διατάξεις για την εκτίμηση των 

εισφορών σε είδος που προβλέπονται από το 

άρθρο 47Β. 

   

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3736, 11/7/2003 70(I)/2003



 33

  (β) Η συγχώνευση δημόσιων εταιρειών δια 

συστάσεως νέας δημόσιας εταιρείας. Ως τέτοια 

νοείται η πράξη, με την οποία περισσότερες 

εταιρείες διαλύονται χωρίς να τεθούν σε 

εκκαθάριση και μεταβιβάζουν σε μια εταιρεία, την 

οποία ιδρύουν, το σύνολο της περιουσίας τους, 

ενεργητικό και παθητικό, διαθέτοντας στους 

μετόχους τους μετοχές της νέας εταιρείας, και 

τυχόν συμψηφιστικό ποσό σε μετρητά: 

   

       Νοείται ότι, συγχώνευση δια συστάσεως νέας 

εταιρείας δύναται να πραγματοποιηθεί και όταν μία 

ή περισσότερες των απορροφωμένων εταιρειών 

βρίσκονται στο στάδιο της εκκαθαρίσεως, αρκεί να 

μην έχει ακόμη αρχίσει η διανομή του ενεργητικού 

τους μεταξύ των μετόχων: 

   

       Νοείται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 

εφαρμόζονται στη σύσταση της νέας εταιρείας οι 

διατάξεις για την εκτίμηση των εισφορών σε είδος 

που προβλέπονται από το άρθρο 47Β. 

   

  (γ) Η διάσπαση δημόσιων εταιρειών. Ως 

τέτοια νοείται: 

   

   (i) η διάσπαση μέσω απορροφήσεως, 

ήτοι η πράξη, δια της οποίας μία 

εταιρεία διαλύεται χωρίς να τεθεί σε 

εκκαθάριση και μεταβιβάζει σε 

περισσότερες υπάρχουσες εταιρείες 

(επωφελούμενες εταιρείες) το 

σύνολο της περιουσίας της 
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   (ενεργητικό και παθητικό) μέσω 

διανομής στους μετόχους της 

πρώτον μετοχών των ως άνω 

εταιρειών, οι οποίες λαμβάνουν τις 

εταιρικές εισφορές που προκύπτουν 

από την διάσπαση, και  δεύτερον 

τυχόν συμψηφιστικού ποσού σε 

μετρητά. 

 

(ii)  η διάσπαση μέσω ιδρύσεως νέων 

εταιρειών, ήτοι η πράξη, δια της 

οποίας μία εταιρεία διαλύεται χωρίς 

να τεθεί σε εκκαθάριση και 

μεταβιβάζει σε περισσότερες νέες 

εταιρείες (επωφελούμενες εταιρείες) 

το σύνολο της περιουσίας της 

(ενεργητικό και παθητικό) μέσω 

διανομής στους μετόχους της 

πρώτον μετοχών των ως άνω 

εταιρειών, οι οποίες λαμβάνουν τις 

εταιρικές εισφορές που προκύπτουν 

από την διάσπαση, και δεύτερον 

τυχόν συμψηφιστικού ποσού σε 

μετρητά: 

   

       Νοείται ότι, διάσπαση δια συστάσεως νέας 

εταιρείας δύναται να πραγματοποιηθεί και όταν η 

διασπώμενη εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο της 

εκκαθαρίσεως, αρκεί να μην έχει ακόμη αρχίσει η 

διανομή του ενεργητικού της μεταξύ των μετόχων: 
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       Νοείται περαιτέρω ότι, εφαρμόζονται στη 

σύσταση της νέας εταιρείας οι διατάξεις για την 

εκτίμηση των εισφορών σε είδος που 

προβλέπονται από το άρθρο 47Β. 

   

       (2) Εξαιρούνται των διατάξεων των άρθρων 

201Β έως 201Ζ, με αποτέλεσμα να έχουν 

εφαρμογή μόνο τα άρθρα 198 έως 201: 

   

  (α) Κάθε εταιρική αναδιοργάνωση, η οποία 

δεν προβλέπεται ρητά στους ανωτέρω ορισμούς 

του εδαφίου (1): 

   

       Νοείται ότι, όπου μία πράξη εμπίπτει ως 

εταιρική αναδιοργάνωση στους ανωτέρω ορισμούς 

και απαγορεύεται από τα άρθρα 201Β έως 201∆ 

κατωτέρω, η πράξη αυτή δεν εξαιρείται. 

   

  (β) Αναδιοργανώσεις δημόσιων εταιρειών, 

οι οποίες συντελούνται με αγορά, πώληση ή 

ανταλλαγή μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων. 

   

  (γ) Αναδιοργανώσεις δημόσιων εταιρειών, 

οι οποίες συντελούνται με χρηματιστηριακές 

συναλλαγές, ιδίως με δημόσια πρόταση εξαγοράς 

μετοχών ή ομολόγων. 

   

       (3) Τα άρθρα 201Β έως 201Ζ δεν εφαρμόζονται 

στις περιπτώσεις όπου η απορροφώμενη, στην 

περίπτωση της συγχωνεύσεως, ή η 

εξαφανιζόμενη, στην περίπτωση της διασπάσεως, 

δημόσια εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο της 

διαδικασίας εκκαθαρίσεως ή συμβιβασμού. 
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 Γενικής 

φύσεως 

περιορισμοί 

επί 

αναδιοργανώ

σεων, οι 

οποίες 

εμπίπτουν 

στο άρθρο 

201Α. 

201Β.(1) Το κατά το άρθρο 201Α ανωτέρω 

συμψηφιστικό ποσό σε μετρητά δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των 

προς διάθεση μετοχών. 

 

   

       (2) Οι μετοχές της απορροφώσας, σε 

περίπτωση συγχωνεύσεως, και της 

επωφελούμενης, σε περίπτωση διασπάσεως, 

εταιρείας, δεν επιτρέπεται να ανταλλαγούν έναντι 

μετοχών της απορροφώμενης και διασπώμενης 

εταιρείας αντιστοίχως, οι οποίες βρίσκονται στην 

κατοχή: 

   

  (α) Είτε της ίδιας της απορροφώσας ή 

επωφελούμενης εταιρείας ή προσώπου που 

ενεργεί εξ ονόματός του αλλά για λογαριασμό της 

εταιρείας αυτής, 

   

  (β) είτε της ίδιας της απορροφώμενης ή 

διασπώμενης εταιρείας ή προσώπου που ενεργεί 

εξ ονόματός του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας 

αυτής. 
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 ∆ιαδικασία επί 

αναδιοργανώ

σεων, οι 

οποίες 

εμπίπτουν 

στο άρθρο 

201Α -Σχέδιο 

αναδιοργανώ

σεως. 

201Γ.-(1)(α) Οι σύμβουλοι των εταιρειών, οι οποίες 

συμμετέχουν σε οριζόμενη στο άρθρο 201Α 

εταιρική αναδιοργάνωση, συντάσσουν σχέδιο 

αναδιοργανώσεως συγχωνεύσεως ή διασπάσεως 

κατά περίπτωση. 

 

  (β) Το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) 

σχέδιο αναδιοργανώσεως αναφέρει τουλάχιστον: 

   

   (ii)   Την μορφή, το όνομα  και το 

       εγγεγραμμένο γραφείο των εταιρειών˙ 

    

   (ii)   τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών, 

καθώς και το ύψος του τυχόν 

συμψηφιστικού ποσού  σε μετρητά: 

    

   Nοείται ότι, η πληροφορία αυτή 

περιττεύει στην απορρόφηση μίας 

εταιρείας από άλλη, η οποία ήδη 

κατέχει, είτε η ίδια είτε μέσω 

καταπιστευματοδόχων, το 90% των 

μετοχών της απορροφώμενης· 

    

   (iii)    τον τρόπο διαθέσεως των μετοχών 

της απορροφώσας εταιρείας σε 

περίπτωση συγχωνεύσεως ή των 

επωφελούμενων εταιρειών σε 

περίπτωση διασπάσεως: 
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    Νοείται ότι, η πληροφορία αυτή 

περιττεύει στην απορρόφηση μίας 

εταιρείας από άλλη η οποία ήδη 

κατέχει,    είτε    η   ίδια    είτε     μέσω 

    καταπιστευματοδόχων, το 90% των 

μετοχών της απορροφώμενης· 

    

   (iv)  την ημερομηνία, από την οποία οι 

μετοχές αυτές παρέχουν δικαίωμα  

συμμετοχής στα κέρδη καθώς και 

κάθε λεπτομέρεια σχετική με αυτό το 

δικαίωμα: 

    

    Νοείται ότι, η πληροφορία αυτή 

περιττεύει στην απορρόφηση μίας 

εταιρείας από άλλη η οποία ήδη 

κατέχει, είτε η ίδια είτε μέσω 

καταπιστευματοδόχων, το 90% των 

μετοχών της απορροφώμενης· 

    

   (v)  την ημερομηνία, από την οποία οι 

πράξεις της απορροφώμενης ή της 

διασπώμενης εταιρείας θεωρούνται, 

από λογιστική άποψη, ότι έχουν 

διενεργηθεί για λογαριασμό της 

απορροφώσας εταιρείας ή για 

λογαριασμό μιας των επωφελού-

μενων εταιρειών αντίστοιχα· 
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   (vi)  τα δικαιώματα που εξασφαλίζονται 

από την απορροφώσα εταιρεία ή από 

τις επωφελούμενες εταιρείες στους 

μετόχους που έχουν ειδικά 

δικαιώματα και στους δικαιούχους εκ 

τίτλων διαφορετικών από τις μετοχές 

ή τα μέτρα που προτείνονται γι’  

αυτούς· 

    

   (vii)  όλα τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που 

παρέχονται στους εμπειρογνώμονες 

σύμφωνα με το εδάφιο (3), καθώς και 

στους συμβούλους των 

συγχωνευόμενων εταιρειών ή των 

εταιρειών που συμμετέχουν στην 

διάσπαση. 

   

  (γ) Όταν το αναφερόμενο στην παράγραφο 

(α) σχέδιο αναδιοργανώσεως αποτελεί σχέδιο 

διασπάσεως, το σχέδιο αυτό αναφέρει, εκτός από 

όσα προβλέπονται στην παράγραφο (β), και τα 

εξής: 

    

   (i)    Την ακριβή περιγραφή και κατανομή 

των στοιχείων του ενεργητικού και 

του παθητικού που πρέπει να 

μεταβιβασθούν σε καθεμιά από τις 

επωφελούμενες εταιρείες, 
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   (ii)     κατανομή στους μετόχους της  

         διασπώμενης εταιρείας των μετοχών 

των επωφελούμενων εταιρειών, 

καθώς και το κριτήριο στο οποίο 

βασίζεται η κατανομή αυτή. 

   

  (δ) Το σχέδιο αναδιοργανώσεως 

δημοσιεύεται κατά το άρθρο 365Α τουλάχιστον 30 

ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδριάσεως της 

γενικής συνελεύσεως, η οποία καλείται να 

αποφασίσει επί της μετατροπής. 

   

       (2)(α) Το σχέδιο αναδιοργανώσεως 

συνοδεύεται από λεπτομερή γραπτή έκθεση των 

συμβούλων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας, η 

οποία εξηγεί και δικαιολογεί από οικονομική και 

νομική άποψη το σχέδιο, και ειδικά τη σχέση 

ανταλλαγής των μετοχών, αναφερόμενη στις τυχόν 

ειδικές δυσκολίες εκτιμήσεως. 

   

  (β) Η σύνταξή της προβλεπόμενης στην 

παράγραφο (α) εκθέσεως περιττεύει στην 

περίπτωση απορροφήσεως μίας εταιρείας από 

άλλη, η οποία ήδη κατέχει το 90% των μετοχών 

της απορροφώμενης είτε η ίδια είτε μέσω 

καταπιστευματοδόχων. 
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       (3)(α) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) σχέδιο 

αναδιοργανώσεως και οι προβλεπόμενες στο 

εδάφιο (2) εκθέσεις εξετάζονται από ανεξάρτητους 

εμπειρογνώμονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ένα 

για κάθε συμμετέχουσα εταιρεία, ειδικώς προς τον 

σκοπό αυτόν διοριζόμενους από το ∆ικαστήριο 

μετά από αίτηση των συμμετεχουσών εταιρειών. Οι 

συμμετέχουσες εταιρείες δύνανται να ζητήσουν τον 

ορισμό κοινού εμπειρογνώμονος. 

   

  (β) Ο εμπειρογνώμων έχει το δικαίωμα να 

ζητά από τις εταιρείες κάθε χρήσιμη πληροφορία 

και έγγραφο, καθώς και να προβαίνει σε όλους  

τους απαραίτητους ελέγχους.  

   

  (γ) Ο εμπειρογνώμων συντάσσει γραπτή 

έκθεση-εκτίμηση, προορισμένη για τους μετόχους, 

στην  οποία  αποφαίνεται  αν  η σχέση ανταλλαγής 

  είναι ή όχι δίκαιη και λογική, και στην οποία πρέπει 

να αναφέρει κατ' ελάχιστον: 

   

             (i) Την ή τις μεθόδους που υιοθετήθηκαν για 

τον καθορισμό της προτεινόμενης σχέσεως 

ανταλλαγής, 

   

  (ii) αν αυτή η αυτές οι μέθοδοι είναι 

κατάλληλες για αυτήν την περίπτωση, 

αναφέροντας τις αξίες που προκύπτουν 

από κάθε μία και δίδοντας συγχρόνως 

γνώμη για την σχετική σημασία που δόθηκε 

στις μεθόδους αυτές κατά τον καθορισμό 

της αξίας που χρησιμοποιήθηκε ως βάση, 
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  (iii)  τις τυχόν ειδικές δυσκολίες 

εκτιμήσεως που συνάντησε.  

    

  (δ) Η προσκόμιση εκθέσεως-εκτιμήσεως 

εμπειρογνώμονος περιττεύει στην περίπτωση 

απορροφήσεως μιας εταιρείας από άλλη, η οποία 

ήδη κατέχει, είτε η ίδια είτε μέσω 

καταπιστευματοδόχων, το 90% των μετοχών της 

απορροφώμενης. 

   

       (4) Κάθε μέτοχος των συμμετεχουσών 

εταιρειών έχει το δικαίωμα, 30 τουλάχιστον ημέρες 

πριν από την ημέρα συγκλήσεως της γενικής 

συνελεύσεως που καλείται να αποφανθεί επί του 

σχεδίου αναδιοργανώσεως, να επιθεωρήσει στο 

εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας του τα 

ακόλουθα έγγραφα, και να λάβει, εάν το επιθυμεί, 

ατελώς και κατόπιν απλής αιτήσεως, πλήρες 

αντίγραφο ή απόσπασμα αυτών:  

   

  (α) του σχεδίου αναδιοργανώσεως, 

   

  (β) των ετήσιων λογαριασμών καθώς και των 

εκθέσεων διαχειρίσεως των τριών τελευταίων 

οικονομικών ετών των εταιρειών που 

συγχωνεύονται ή των εταιρειών που συμμετέχουν 

στην διάσπαση αντιστοίχως, 
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  (γ) των ενδιάμεσων λογαριασμών, οι οποίοι 

έχουν συνταχθεί για ημερομηνία που δεν μπορεί 

να είναι προγενέστερη από την πρώτη ημέρα του 

τρίτου μήνα από την ημερομηνία του σχεδίου 

αναδιοργανώσεως στην περίπτωση που οι 

τελευταίοι ετήσιοι λογαριασμοί αναφέρονται σε 

εταιρική χρήση, η οποία έχει λήξει τουλάχιστον 

προ έξι μηνών από την ημερομηνία αυτή: 

   

       Νοείται ότι, οι ενδιάμεσοι αυτοί λογαριασμοί 

πρέπει να συντάσσονται σύμφωνα με τις ίδιες 

μεθόδους και να παρουσιάζονται με τον ίδιο τρόπο 

όπως οι τελευταίοι ετήσιοι λογαριασμοί: 

   

  Νοείται περαιτέρω ότι: 

    

   (i)  δεν είναι απαραίτητο να γίνει νέα 

πραγματική απογραφή, 

    

   (ii)  οι εκτιμήσεις που εμφαίνονται στον 

τελευταίο ισολογισμό 

τροποποιούνται μόνο κατά την 

μεταβολή των εγγραφών στα βιβλία 

της εταιρείας, θα ληφθούν όμως 

υπόψη οι ενδιάμεσες αποσβέσεις 

και προβλέψεις,  καθώς  και 

σημαντικές αλλαγές πραγματικής 

    αξίας, οι οποίες δεν προκύπτουν 

από τις εγγραφές, 

   

  (δ) της κατά το εδάφιο (2) εκθέσεως των 

συμβούλων των συμμετεχουσών εταιρειών, 
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  (ε) της κατά το εδάφιο (3) εκθέσεως-

εκτιμήσεως των εμπειρογνωμόνων. 

   

       (5) Η αναδιοργάνωση αποφασίζεται από τη 

γενική συνέλευση κάθε συμμετέχουσας εταιρείας, 

εφαρμοζομένου ως προς την ψηφοφορία του 

εδαφίου (2) του άρθρου 198 και, στον βαθμό που η 

απόφαση συνεπάγεται την τροποποίηση 

καταστατικού, συμπληρωματικώς των περί 

τροποποιήσεως καταστατικού διατάξεων. 

   

       (6) Σε περίπτωση διασπάσεως: 

   

             (α)  Όταν ένα στοιχείο ενεργητικού δεν 

χορηγείται σε κανένα βάσει του σχεδίου 

διασπάσεως, και η ερμηνεία του σχεδίου αυτού δεν 

δίνει τη δυνατότητα να αποφασισθεί πως πρέπει 

αυτό να κατανεμηθεί, το στοιχείο αυτό ή η 

αντίστοιχη αξία του κατανέμεται μεταξύ όλων των 

επωφελούμενων εταιρειών ανάλογα με το καθαρό 

ενεργητικό που διανέμεται στην καθεμιά σύμφωνα 

με το σχέδιο διασπάσεως. 

    

             (β)  όταν ένα στοιχείο του παθητικού δεν 

χορηγείται σε κανένα βάσει του σχεδίου 

διασπάσεως, και η ερμηνεία του σχεδίου αυτού δεν

  δίνει τη δυνατότητα να αποφασισθεί πως πρέπει 

αυτό να κατανεμηθεί, καθεμιά από τις 

επωφελούμενες εταιρείες ευθύνεται ομού και 

κεχωρισμένως. Η ευθύνη αυτή περιορίζεται στο 

καθαρό ενεργητικό που χορηγείται σε κάθε 

επωφελούμενη εταιρεία. 
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 Προστασία 

τρίτων. 

Προστασία 

πιστωτών και 

κατόχων 

χρεωστικών 

ομολόγων. 

201∆.(1) (α) Ως προς την προστασία πιστωτών σε 

σχέση με απαιτήσεις τους που γεννήθηκαν πριν 

από την δημοσίευση του προβλεπόμενου στο 

άρθρο 201Γ σχεδίου αναδιοργανώσεως και δεν 

είναι ακόμη ληξιπρόθεσμες κατά τον χρόνο της 

δημοσιεύσεως, εφαρμόζεται αναλόγως η 

παράγραφος (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 200. 

   
            (β) Το διάταγμα που θα εκδοθεί από το 

∆ικαστήριο πρέπει να λαμβάνει πρόνοια για  

υποχρέωση των συμμετεχουσών εταιρειών να 

παράσχουν κατάλληλες εγγυήσεις στους πιστωτές 

όταν: 

   
   (i) Η οικονομική κατάσταση των 

συγχωνευόμενων εταιρειών (σε 

περίπτωση συγχωνεύσεως δι’ 

αποροφήσεως ή δημιουργίας νέας 

εταιρείας) ή της διασπώμενης 

εταιρείας καθώς και της εταιρείας, η 

οποία, σύμφωνα με το σχέδιο 

διασπάσεως θα αναδεχθεί την 

υποχρέωση προς τους πιστωτές (σε 

περίπτωση διασπάσεως), καθιστούν 

απαραίτητη την προστασία αυτή, και 

 

(ii)  εφ’ όσον οι εν λόγω πιστωτές δεν 

διαθέτουν ήδη παρόμοιες εγγυήσεις. 
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            (γ) Εάν σε περίπτωση διασπάσεως δεν έχει 

ικανοποιηθεί πιστωτής εταιρείας, στην οποία έχει 

μεταβιβασθεί η αντίστοιχη υποχρέωση σύμφωνα 

με το σχέδιο διασπάσεως, κάθε μία από τις 

επωφελούμενες εταιρείες ευθύνεται για την 

υποχρέωση αυτή ομού και κεχωρισμένως. Η 

ευθύνη αυτή περιορίζεται για κάθε επωφελούμενη 

εταιρεία εκτός εκείνης, στην οποία μεταβιβάσθηκε 

η υποχρέωση, στο ύψος του καθαρού ενεργητικού 

που διανέμεται σε αυτήν. 

   

         (2)(α) Ως προς την προστασία των κατόχων 

χρεωστικών ομολόγων εταιρειών, οι οποίες 

συγχωνεύονται ή συμμετέχουν σε διάσπαση, 

εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος (ε) του 

εδαφίου (1) του άρθρου 200, εκτός αν η 

συγχώνευση ή η διάσπαση εγκρίθηκε από 

συνέλευση των κατόχων χρεωστικών ομολόγων 

βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο 

εδάφιο (2) του άρθρου 198, ή από τους κατόχους 

αυτούς ατομικά. 

   

            (β) Εάν σε περίπτωση διασπάσεως δεν έχει 

ικανοποιηθεί κάτοχος χρεωστικών ομολόγων 

εταιρείας, στην οποία έχει μεταβιβασθεί η 

αντίστοιχη υποχρέωση σύμφωνα με το σχέδιο 

διασπάσεως, κάθε μία από τις επωφελούμενες 

εταιρείες ευθύνεται για την υποχρέωση αυτή ομού 

και κεχωρισμένως. Η ευθύνη αυτή περιορίζεται για 

κάθε επωφελούμενη εταιρεία εκτός εκείνης, στην 

οποία μεταβιβάσθηκε η υποχρέωση, στο ύψος του 

καθαρού ενεργητικού που διανέμεται σε αυτήν. 
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 Εξουσία του 

∆ικαστηρίου. 

201Ε.(1) Η διάσπαση αποφασίζεται με διάταγμα 

που εκδίδεται από το ∆ικαστήριο, εφαρμοζομένου 

αναλόγως του άρθρου 200. 

   

       (2) Εφαρμοζομένου αναλόγως του άρθρου 200, 

το ∆ικαστήριο έχει επί διασπάσεως εταιρείας 

επίσης τις ακόλουθες εξουσίες: 

   

            (α) Να συγκαλέσει γενική συνέλευση των 

μετόχων της διασπώμενης εταιρείας, προκειμένου 

αυτή να αποφανθεί για τη διάσπαση, 

   

              (β) να εξασφαλίσει ότι οι μέτοχοι κάθε 

εταιρείας, η οποία συμμετέχει στη διάσπαση, 

έλαβαν ή μπορούν να προμηθευθούν τουλάχιστον 

τα έγγραφα, τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (4) 

του άρθρου 201Γ, εντός προθεσμίας αρκετής για 

να μπορέσουν να τα εξετάσουν εγκαίρως, και 

πάντως τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την 

ημερομηνία της γενικής συνελεύσεως της εταιρείας 

τους, η οποία θα κληθεί να αποφανθεί για τη 

διάσπαση, 

   

            (γ) να συγκαλέσει κάθε είδους συνέλευση 

των πιστωτών κάθε εταιρείας από αυτές που 

συμμετέχουν στη διάσπαση, προκειμένου να 

αποφανθούν για τη διάσπαση, 

   

            (δ) να εξασφαλίσει ότι οι πιστωτές κάθε 

εταιρείας που συμμετέχει στη διάσπαση έλαβαν ή 

μπορούν να προμηθευθούν τουλάχιστον το σχέδιο 

διασπάσεως εντός προθεσμίας αρκετής για να 

μπορέσουν να το εξετάσουν εγκαίρως,  και πάντως
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  τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την ημερομηνία 

της γενικής συνελεύσεως της εταιρείας τους, η 

οποία θα κληθεί να αποφανθεί για τη διάσπαση, 

   

            (ε) να εγκρίνει το σχέδιο διασπάσεως. 

   

 Ισχύς και  

έννομες  

συνέπειες της 

αναδιοργανώ

σεως. 

201ΣΤ.(1) Ως προς την έναρξη ισχύος της 

αναδιοργανώσεως τυγχάνει εφαρμογής το εδάφιο 

(3) του άρθρου 198. 

 

       (2) Τηρουμένης της διατάξεως του εδαφίου (1), 

η συγχώνευση επιφέρει τα ακόλουθα 

αποτελέσματα: 

   

              (α) Την καθολική μεταβίβαση του συνόλου 

της περιουσίας, ενεργητικού και παθητικού, της 

απορροφώμενης εταιρείας προς την απορροφώσα 

εταιρεία, σύμφωνα με την κατανομή που 

προβλέπεται στο σχέδιο συγχωνεύσεως. Η 

μεταβίβαση αυτή έχει ισχύ τόσον μεταξύ 

απορροφώμενης και απορροφώσας εταιρείας, 

όσον και έναντι τρίτων· 

   

              (β) Οι μέτοχοι της απορροφώμενης 

εταιρείας γίνονται μέτοχοι της απορροφώσας 

εταιρείας. 

   

              (γ) Η απορροφώμενη εταιρεία παύει να 

υπάρχει. 

   

       (3) Η διάσπαση επιφέρει τα ακόλουθα 

αποτελέσματα: 
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              (α) Την καθολική μεταβίβαση του συνόλου 

της περιουσίας, ενεργητικού και παθητικού, της 

διασπώμενης εταιρείας στις επωφελούμενες 

εταιρείες, σύμφωνα με την κατανομή που 

προβλέπεται στο σχέδιο διασπάσεως.  Η 

μεταβίβαση αυτή έχει ισχύ τόσον μεταξύ 

διασπώμενης εταιρείας και επωφελούμενων 

εταιρειών, όσον και έναντι τρίτων. 

   

              (β) Οι μέτοχοι της διασπώμενης εταιρείας 

γίνονται μέτοχοι μίας ή περισσότερων 

επωφελούμενων εταιρειών, σύμφωνα με την 

κατανομή που προβλέπεται στο σχέδιο 

διασπάσεως. 

   

            (γ) Η διασπώμενη εταιρεία παύει να 

υπάρχει. 

   

 Αστική και 

ποινική  

ευθύνη των 

εμπλεκο-

μένων. 

201Ζ.(1) Οι σύμβουλοι, οι οποίοι υπέγραψαν το 

σχέδιο αναδιοργανώσεως και την εισηγητική 

έκθεση, και οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι 

υπέγραψαν την έκθεση-εκτίμηση, ευθύνονται για 

πάσα ζημία εξ αμελούς συμπεριφοράς, την οποία 

προκάλεσαν κατά την προετοιμασία της 

συγχωνεύσεως ή της διασπάσεως σε μετόχους της 

απορροφώμενης ή της διασπώμενης εταιρείας, 

κατ'  ανάλογον εφαρμογή του άρθρου 43. 

   

       (2) Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή στην 

απορρόφηση μίας εταιρείας από άλλη, η οποία 

ήδη κατέχει το σύνολο των μετοχών της 

απορροφώμενης είτε η ίδια είτε μέσω 

καταπιστευματοδόχων. 
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       (3) Όταν το σχέδιο αναδιοργανώσεως και η 

εισηγητική έκθεση που υπέγραψαν οι σύμβουλοι ή 

η έκθεση-εκτίμηση που υπέγραψαν οι 

εμπειρογνώμονες, περιλαμβάνει οποιαδήποτε 

αναληθή δήλωση γεγονότων, κάθε πρόσωπο που 

υπογράφει τα ως άνω έγγραφα διαπράττει ποινικό 

αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης τιμωρείται με 

φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν 

υπερβαίνει τα δύο έτη ή με πρόστιμο που δεν 

υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και με τις 

δύο ποινές, εκτός αν αποδείξει ότι είχε εύλογη αιτία 

να πιστεύει και πίστευε μέχρι τον χρόνο της 

υποβολής των ως άνω εγγράφων ότι η δήλωση 

ήταν αληθινή. 

   

                               Προστασία 

                               εργαζομένων. 

 

 

 

 

 

104 (Ι) του 2000 

201Η. Η προστασία των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων κάθε μιας από τις εταιρείες, οι οποίες 

συμμετέχουν στην αναδιοργάνωση, ρυθμίζεται 

σύμφωνα με τον περί της ∆ιατήρησης και 

∆ιασφάλισης των ∆ικαιωμάτων των 

Εργοδοτουμένων κατά την Μεταβίβαση 

Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων 

Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων Νόμο του 2000. 

   

 Τροποποίηση 

του άρθρου 211 

του βασικού 

νόμου. 

32. Το άρθρο 211 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος της 

παραγράφου (δ) της ακόλουθης νέας προτάσεως: 
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  «Το ∆ικαστήριο χορηγεί στην εταιρεία επαρκή κατά 

την κρίση του προθεσμία για την άρση του λόγου 

διαλύσεως, και προχωρεί στην διάλυση μόνο αν η 

εταιρεία είτε δηλώσει εξ αρχής αδυναμία να 

αυξήσει τον αριθμό των μελών της, είτε δεν 

δυνηθεί να τον αυξήσει μέσα στην ταχθείσα 

προθεσμία.». 

   

 Τροποποίηση 

του άρθρου 347 

του βασικού 

νόμου. 

33. Το άρθρο 347 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

              (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού  

της ακόλουθης νέας παραγράφου (α) και με την 

αναρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων (α), 

(β) και (γ), ως (β), (γ) και (δ) αντιστοίχως: 

   

  «(α) έγγραφη έκθεση, από την οποία 

προκύπτει: 

   

   (i) το όνομα και η νομική μορφή της 

αλλοδαπής εταιρείας, καθώς και το 

όνομά του τόπου εργασίας, αν τούτο 

διαφέρει από το όνομα της αλλοδαπής 

εταιρείας· 

    

        (ii) η έδρα και η διεύθυνση 

(ταχυδρομική ή άλλη) της αλλοδαπής 

εταιρείας, καθώς και η διεύθυνση 

(ταχυδρομική ή άλλη) του τόπου 

εργασίας· 
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        (iii) ο σκοπός και το αντικείμενο 

εργασίας της αλλοδαπής εταιρείας και 

του τόπου εργασίας· 

    

        (iv) όπου τούτο συντρέχει, το μητρώο 

στην αλλοδαπή (με σχετικό αριθμό 

καταχωρήσεως) της αλλοδαπής 

εταιρείας, όπου έχουν καταχωρηθεί τα 

βασικά της στοιχεία· 

    

   (v) το εκδοθέν της κεφάλαιο, όπου 

τούτο υπάρχει· 

    

       (vi) όπου τούτο συντρέχει, στοιχεία 

σχετικά με την διάλυση της 

αλλοδαπής εταιρείας, τον διορισμό, τα 

ατομικά στοιχεία και τις εξουσίες των 

εκκαθαριστών, καθώς και την 

περάτωση της εκκαθαρίσεως, 

πτωχεύσεως, πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης 

διαδικασίας, στην οποία υπόκειται η 

αλλοδαπή εταιρεία˙ 

    

   (vii) όταν πρόκειται για αλλοδαπή 

εταιρεία κράτους μη μέλους της 

     Ευρωπαϊκής Ενώσεως, επιπλέον και   

     το δίκαιο του κράτους, από το οποίο    

     διέπεται η εταιρεία.». 

    

Ε  . Ε  .  Π   α  ρ  . Ι ( I ) ,  Α  ρ  . 3 7 3 6 ,  1 1 / 7 / 2 0 0 3 7 0 ( I ) / 2 0 0 3



 53

  (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) όπως 

αυτή έχει αναριθμηθεί με την παράγραφο (α) του 

παρόντος άρθρου, μετά τη φράση «τη σύσταση 

της εταιρείας» (τρίτη γραμμή), της φράσεως 

«καθώς και πάσης τροποποιήσεως των εγγράφων 

αυτών»˙ 

   

   

  (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ), όπως 

αυτή αναριθμείται με την παράγραφο (α) του 

παρόντος άρθρου, μετά τη φράση «κατάλογο των 

συμβούλων και γραμματέα της εταιρείας» (πρώτη 

γραμμή) της φράσεως «καθώς και όλων των 

προσώπων, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να 

εκπροσωπούν την εταιρεία και τον τόπο εργασίας 

στις συναλλαγές με τρίτους και ενώπιον των 

∆ικαστηρίων και των Αρχών.»˙ και 

   

  (δ) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) των 

ακόλουθων νέων παραγράφων (γ) και (δ): 

   

   «(γ) σχετικά με τα εξουσιοδοτημένα να 

εκπροσωπούν την αλλοδαπή εταιρεία 

πρόσωπα, την έναρξη, παύση και έκταση 

της εξουσιοδοτήσεώς των· 

    

   (δ) σχετικά με τα εξουσιοδοτημένα να 

εκπροσωπούν τον τόπο εργασίας 

πρόσωπα, την έναρξη, παύση και έκταση 

της εξουσιοδοτήσεώς των.». 
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Τροποποίηση 

του βασικού 

Νόμου με την 

προσθήκη 

νέων άρθρων 

347Α και 

347Β. 

34. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά 

το άρθρο 347 των ακόλουθων νέων άρθρων 347Α και 347Β: 

 

 «Περισσότεροι 

του ενός τόποι 

εργασίας. 

347Α. Σε περίπτωση που η αλλοδαπή εταιρία έχει 

περισσότερους του ενός τόπους εργασίας εντός 

της ∆ημοκρατίας, η επιβαλλομένη από τον 

παρόντα Νόμο δημοσιότητα ως προς εκείνα τα 

στοιχεία, τα οποία είναι κοινά σε όλους τους 

τόπους     εργασίας,     τηρείται     με    την      απλή

  παραπομπή κάθε νέου τόπου εργασίας στα 

στοιχεία, τα οποία έχουν καταχωρηθεί ως προς τον 

πρώτο τόπο εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η 

υποχρέωση δημοσιότητας των λοιπών τόπων 

εργασίας περιορίζεται σε μνεία του μητρώου του 

τόπου εργασίας, στον οποίο έγινε η δημοσίευση, 

καθώς και του αριθμού καταχωρήσεως του τόπου 

εργασίας αυτού στο εν λόγω μητρώο. 

   

 Υποχρεωτικές 

ενδείξεις στις 

επιστολές και 

έγγραφα 

παραγγελίας 

των τόπων 

εργασίας. 

347Β.(1) Οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας 

που χρησιμοποιούνται από τον τόπο εργασίας, 

φέρουν, εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται 

στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 

103, την ένδειξη του μητρώου, στο οποίο έχει 

καταχωρηθεί ο φάκελος του τόπου εργασίας, 

καθώς και τον αριθμό καταχωρήσεώς του στο 

μητρώο αυτό.  
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       (2) Εφ’ όσον το δίκαιο της χώρας, από το οποίο 

διέπεται η εταιρεία, προβλέπει την καταχώρηση 

της εταιρείας σε μητρώο, οι ως άνω επιστολές και 

έγγραφα πρέπει να φέρουν επίσης και το μητρώο 

καταχωρήσεως της εταιρείας στην χώρα αυτή, 

καθώς  και τον αριθμό καταχωρήσεως της 

εταιρείας στο μητρώο αυτό.». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη 

νέου άρθρου 

365 Α. 

35. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το 

άρθρο 365 του ακόλουθου νέου άρθρου 365Α: 

 

 «Ειδοποίηση  

από τον  

Έφορο περί  

της φυλάξεως 

365Α.(1) Με επιμέλεια του Εφόρου δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας 

ανακοίνωση περί της αναλήψεως από αυτόν, προς 

 εγγράφων – 

Αντιταξιμότη-τα 

των καταχωρη-

θέντων στο 

Μητρώο ή 

δημοσιευ-

θέντων στην 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας 

στοιχείων. 

φύλαξη και παρουσίαση ως ορίζεται από το άρθρο 

365, όλων των εγγράφων τα οποία παραδίδονται 

προς αυτόν από τις εταιρείες κατ' επιταγήν των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

 

       (2) Η ανακοίνωση περιέχει υποχρεωτικώς: 

   
  (α) το όνομα της εταιρείας, 

   
  (β) την αναφορά του είδους του εγγράφου    

 και του θέματος, εις το οποίο αναφέρεται, 

   
  (γ) την ημερομηνία της καταθέσεως. 
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       (3) Η ανακοίνωση συντάσσεται με επιμέλεια της 

καταθέτουσας εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή 

ελέγχεται από τον έφορο για την πληρότητα και 

ακρίβειά της. 

   

       (4) Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της 

καταχωρήσεως στο Μητρώο και της δημοσιεύσεως 

στην Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας, το δημοσιευθέν 

στην Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας κείμενο δεν 

δύναται να αντιταχθεί κατά τρίτων από την 

εταιρεία. Οι τρίτοι δύνανται ωστόσο να το 

επικαλεσθούν, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι οι 

τρίτοι ήσαν εν γνώσει του κειμένου, το οποίο έχει 

καταχωρηθεί στο Μητρώο. 

   

       (5) Όλες οι πράξεις και όλα τα στοιχεία που κατ' 

επιταγήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου 

παραδίδονται από εταιρεία στον Έφορο και 

καταχωρούνται στο Μητρώο, αντιτάσσονται κατά 

τρίτων από την εταιρεία μόνο μετά την στο 

εδάφιο(1) ρυθμιζόμενη δημοσίευση, εκτός εάν η 

εταιρεία αποδείξει ότι οι εν λόγω τρίτοι ήσαν εν 

γνώσει αυτών των καταχωρηθεισών πράξεων ή 

καταχωρηθέντων στοιχείων. 

   

       (6) Οι τρίτοι δύνανται να επικαλούνται σε κάθε 

περίπτωση πράξεις και στοιχεία, για τα οποία δεν 

έχουν ακόμη συμπληρωθεί οι διατυπώσεις 

δημοσιότητας στο Μητρώο και την Επίσημη 

Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας, εκτός αν λόγω 

ελλείψεως δημοσιότητας οι πράξεις και τα στοιχεία 

στερούνται ισχύος.». 
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Τροποποίηση 

του Πίνακα Α 

του Πρώτου 

Παρατήματος 

του βασικού 

νόμου. 

36. Ο Πίνακας Α του Πρώτου Παρατήματος του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη μετά το ΜΕΡΟΣ ΙΙ του ακόλουθου 

νέου ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ:  

   

  « ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ 

  

  1. Οι κανονισμοί, οι οποίοι περιέχονται στο Μέρος Ι του 

Πίνακα Α (με εξαίρεση τους κανονισμούς 24, 53, 111(α) και 

112), τυγχάνουν εφαρμογής. 

  

  2.  Η εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία και έχει ένα και 

μοναδικό μέλος. 

  

  3. Το μοναδικό μέλος της εταιρείας ασκεί όλες τις εξουσίες 

της γενικής συνελεύσεως, δυνάμει του παρόντος Νόμου, 

νοουμένου πάντοτε ότι οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται 

από το μέλος αυτό σε γενικές συνελεύσεις θα 

καταγράφονται σε πρακτικά, ή θα καταρτίζονται γραπτώς. 

  

  4.   Οι συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ του 

μοναδικού μέλους και της Εταιρείας, καταγράφονται σε 

πρακτικά, ή καταρτίζονται γραπτώς, εκτός αν αφορούν τις 

τρέχουσες πράξεις της εταιρείας που συνάπτονται υπό 

κανονικές συνθήκες.». 
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Έναρξη 

ισχύος. 

Μεταβατικές 

διατάξεις. 

37.(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2) κατωτέρω, ο παρών 

Νόμος τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευση του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας. 

  

 (2) Οι διατάξεις του άρθρου 69Α, όπως αυτό έχει εισαχθεί στο 

βασικό νόμο δια του άρθρου 23 του παρόντος Νόμου, δεν έχει 

εφαρμογή σε πράξεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν προ της 

έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου. 

  

 (3) (α) Οι εταιρείες, οι οποίες έχουν συσταθεί ως δημόσιες και  

έχουν λάβει το πιστοποιητικό του εδαφίου (4) του άρθρου 104, 

όπως αυτό έχει αναριθμηθεί και τροποποιηθεί με το άρθρο 24 του 

παρόντος Νόμου πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, 

έχουν προθεσμία δύο ετών από της ενάρξεως ισχύος του 

παρόντος Νόμου για να προσαρμόσουν το κεφάλαιό τους στα 

προβλεπόμενα  στο άρθρο 4Α επίπεδα, όπως το άρθρο αυτό έχει 

εισαχθεί στο βασικό νόμο δια του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου. 

  

 (β) Οι εταιρείες, οι οποίες δεν συμμορφώνονται προς τις 

ρυθμίσεις της παραγράφου (α), τίθενται υπό εκκαθάριση, η οποία 

γίνεται με αίτηση στο ∆ικαστήριο που υποβάλλεται από κάθε ένα 

που έχει έννομο συμφέρον ή από τον Έφορο. 

  

 (4) Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου 

δημόσιες εταιρείες έχουν προθεσμία δύο ετών από της ενάρξεως 

της ισχύος του παρόντος Νόμου για να συμμορφωθούν προς τις 

διατάξεις της υποπαραγράφου (ιι) της παραγράφου (α) του άρθρου 

4. 
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