
ΝΟΜΟΣ  ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

-----------------------------------    

 

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

Κεφ. 113. 

9 του 1968 

76 του 1977 

17 του 1979 

105 του 1985 

198 του 1986 

19 του 1990 

41(Ι) του 1994 

15(Ι) του 1995 

21(Ι) του 1997 

82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 

2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 

151(Ι) του 2000 

76(Ι) του 2001 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 2) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο 

(που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 
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70(Ι) του 2003  

167(Ι) του 2003 

92(Ι) του 2004  

24(Ι) του 2005. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

  

 «(α) (i) το όνομα της εταιρείας μαζί με τη λέξη ‘λίμιτεδ’ ή ‘λτδ’ ή στην 

περίπτωση που το όνομα της εταιρείας αναγράφεται με 

λατινικούς χαρακτήρες, με τη λέξη ‘limited’ ή  ‘ltd’, ως την 

τελευταία λέξη του ονόματος, όταν πρόκειται για ιδιωτική 

εταιρεία. 

    

  (ii) το όνομα της εταιρείας μαζί με τις λέξεις ‘δημόσια λίμιτεδ’ ή 

‘δημόσια λτδ’ ή ‘δημόσια εταιρεία λίμιτεδ’ ή ‘δημόσια εταιρεία 

λτδ’ ή ‘δ.ε. λίμιτεδ’ ή ‘δ.ε. λτδ’ ή, στην περίπτωση που το 

όνομα της εταιρείας αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες, 

με τις λέξεις ‘Public Company Limited’ ή ‘Public Company 

Ltd’ ή ‘Public Co. Limited’ ή ‘Public Co. Ltd’ ή ‘Plc’ ή ‘Public 

Limited’ ή ‘Public Ltd’, ως τις τελευταίες λέξεις του ονόματος, 
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όταν πρόκειται για δημόσια εταιρεία.». 

    

Τροποποίηση 

του άρθρου 

164 του 

βασικού νόμου. 

3.  Το άρθρο 164 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  

 (α) Με τη διαγραφή των εδαφίων (1), (2), (4) και (5) αυτού. 

   

 (β) με την αναρίθμηση του εδαφίου (3) αυτού σε εδάφιο (2) και την 

προσθήκη στο τέλος του αμέσως μετά τη λέξη «διαδικασία» 

(πέμπτη γραμμή) και πριν την τελεία, της φράσης «και ανεξάρτητα 

από τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιβαρύνουν τη Δημοκρατία». 

και 

   

 (γ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου ως εδαφίου (1): 

   

  «(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), οι δαπάνες και 

τα συνεπακόλουθα για έρευνα επιθεωρητή που διορίστηκε από το 

Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τις προηγούμενες διατάξεις του 

Νόμου αυτού πληρώνονται από τα πρόσωπα που αιτήθηκαν το 

διορισμό επιθεωρητή.». 

MKN/ΓΧ-23.02.049.2005-23.01.172.2005 
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Αιτιολογική έκθεση 

-------------    

 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας περί 

Εταιρειών, ώστε να επιτραπεί η χρήση λατινικών χαρακτήρων στο όνομα των ιδιωτικών 

και δημóσιων εταιρειών.  Συγκεκριμένα, στην περίπτωση των ιδιωτικών εταιρειών θα 

επιτρέπεται η χρήση της λέξης “Limited” ή “Ltd” και στην περίπτωση δημόσιων εταιρειών 

η χρήση της λέξης “Plc”.   

  

  

  

 

     Άριστος Χρυσοστόμου 

     εκ μέρους  

              της κοινοβουλευτικής ομάδας 

               του Δημοκρατικού Κόμματος 
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