
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 

 

Προοίμιο.  

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 157, 

9.6.2006,  

σ. 87∙ 

 
L 81,  

20.03.2008, 

σ. 53. 

 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλο – 

 

«Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους 

των ετησίων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την 

τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου», όπως αυτή τελευταία τροποποιήθηκε με την «Οδηγία 

2008/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

11ης Μαρτίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για 

τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων 

λογαριασμών, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που 

ανατίθενται στην Επιτροπή», 
  
 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 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται με τον περί 

Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 
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149(Ι) του 1999 

2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 

151(Ι) του 2000 

76(Ι) του 2001 

70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 

92(Ι) του 2004 

24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 

130(Ι) του 2005 

98(Ι) του 2006 

124(Ι) του 2006 

70(Ι) του 2007 

71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 

186(Ι) του 2007 

87(Ι) του 2008. 

  
Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση, στον ορισμό του όρου «έλεγχος», της λέξης και του 

αριθμού «άρθρο 156» με τη λέξη και τον αριθμό «άρθρο 152Α». 

  
Τροποποίηση  

του άρθρου 142   

του βασικού  

νόμου.  

3. Η υποπαράγραφος (ii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 142 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά την τελεία στο τέλος της εν λόγω υποπαραγράφου (τρίτη 

γραμμή), της ακόλουθης πρότασης: 
  
 «Παρουσιάζονται ξεχωριστά οι συνολικές αμοιβές που χρέωσε 

κατά το οικονομικό έτος ο ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο για τη 

διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και 

ενοποιημένων λογαριασμών, οι συνολικές αμοιβές που χρεώθηκαν 

για άλλες υπηρεσίες διαβεβαίωσεων, οι συνολικές αμοιβές που 
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χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και οι 

συνολικές υπηρεσίες που χρεώθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές 

υπηρεσίες.». 
  
Τροποποίηση  

του άρθρου 152Α 

του βασικού 

 νόμου. 

4. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 152Α τροποποιείται 

με την αντικατάσταση σ’ αυτήν της λέξης και του αριθμού «άρθρου 

156» (δεύτερη γραμμή) με την ακόλουθη φράση: 

   
 «...(Ι) του 2009. 

 
 
 

περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των 

Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου 

του 2009». 
  
Τροποποίηση  

του άρθρου 153  

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 153 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

σε αυτό, αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου:  

  
 

 

 

 

... (I) του 2009. 

«(8) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τηρουμένων των 

διατάξεων των άρθρων 31, 43 και 44 του περί Ελεγκτών και 

Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων 

Λογαριασμών Νόμου του 2009.». 

  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 155 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 155 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 

άρθρο: 

  
Προσόντα για 

διορισμό ως 

ελεγκτής. 

 

... (I) του 2009. 

155. Δεν διορίζεται ως ελεγκτής εταιρείας οποιοδήποτε πρόσωπο, 

παρά μόνο εάν αυτό έχει εξασφαλίσει προηγουμένως άδεια δυνάμει 

των διατάξεων του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των 

Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009.». 
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Κατάργηση των 

άρθρων 155Α, 

155Β, 155Γ, 

155Δ, 155E, 

155ΣΤ και 156 

του βασικού 

νόμου. 

 7. Τα άρθρα 155Α, 155Β, 155Γ, 155Δ, 155Ε, 155ΣΤ και 156 του 

βασικού νόμου καταργούνται.  

  
Κατάργηση του 

Ένατου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

Ένατο 

Παράρτημα. 

8. Το Ένατο Παράρτημα του βασικού νόμου καταργείται. 

  
Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος  

Νόμου. 

 9. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από ημερομηνία που ο Υπουργός 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ήθελε ορίσει με γνωστοποίηση 

που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  

 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.050.060.2009 

 

ΕΧ/ΕΗ 
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