
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4516, 19.6.2015  Ν. 89(I)/2015 

89(I)/2015 

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) ου 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 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί 

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

βασικός νόμος»). 
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131(Ι) του 2007 

186(Ι) του 2007 

87(Ι) του 2008 

49(Ι) του 2009 

99(Ι) του 2009 

42(Ι) του 2010 

60(Ι) του 2010 

88(Ι) του 2010 

53(Ι) του 2011 

117(Ι) του 2011 

145(Ι) του 2011 

157(Ι) του 2011 

198(Ι) του 2011 

64(Ι) του 2012 

98(Ι) του 2012 

190(Ι) του 2012 

203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013 

90(Ι) του 2013 

74(Ι) του 2014 

75(Ι) του 2014 

18(Ι) του 2015 

62(I) του 2015 

63(Ι) του 2015. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού  

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων 

νέων όρων και των ορισμών τους:  

 

  

  

 

 

«“εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος” 

σημαίνει οποιοδήποτε δικαιούχο πρόσωπο 

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της 
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196(Ι) του 2012 

109(Ι) του 2013 

117(Ι) του 2014. 

Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής 

Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών 

Θεμάτων Νόμου το οποίο εταιρεία δηλώνει 

στον έφορο εταιρειών ως δεόντως 

εξουσιοδοτημένο να την αντιπροσωπεύει 

έναντι του εφόρου εταιρειών για τους 

σκοπούς του παρόντος Νόμου. και 

   

  “στοιχεία υποχρεωτικής δημοσιότητας” 

σημαίνει τα στοιχεία και τα έγγραφα που 

αναφέρονται στο άρθρο 365Β.». 

   

Τροποποίηση  

του άρθρου 4  

του βασικού  

νόμου. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου:  

 

 «(1Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (β) του 

εδαφίου (1), ιδρυτικό έγγραφο ιδιωτικής εταιρείας 

περιορισμένης ευθύνης με μετοχές δύναται αντί να αναφέρει 

οποιουσδήποτε συγκεκριμένους σκοπούς εργασιών, να 

αναφέρει ότι ο σκοπός της εταιρείας είναι η διεξαγωγή εργασιών 

ως εμπορικής εταιρείας γενικών σκοπών και στην περίπτωση 

αυτή, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, η 

εταιρεία δύναται- 

  

  (α) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, επιχείρηση ή 

επάγγελμα. και 

    

  (β) να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση, να 

αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση και να 

προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια και πράξη 

την οποία μπορεί να συνάπτει, να αναλαμβάνει 

ή να προβαίνει, αντίστοιχα, οποιοδήποτε 
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φυσικό πρόσωπο, το οποίο σύμφωνα με τους 

νόμους της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα του 

συμβάλλεσθαι: 

    

  Νοείται ότι, το ιδρυτικό έγγραφο που αναφέρεται στο 

εδάφιο (1Α) δύναται επιπρόσθετα να περιέχει οποιουσδήποτε 

περιορισμούς ή δεσμεύσεις.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 7  

του βασικού 

νόμου. 

4. Το εδάφιο (6) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση της φράσης 

«Πιστοποιημένο αντίγραφο» (πρώτη γραμμή), με 

τη λέξη «Αντίγραφο». και 

    

  (β) με τη διαγραφή της λέξης «τυπωμένο» (δεύτερη 

γραμμή) και της φράσης «με την υπογραφή του» 

(πέμπτη γραμμή). 

    

Τροποποίηση  

του άρθρου 9 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 9 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «καταχωρεί» 

(τέταρτη γραμμή), με τη λέξη «εγγράφει». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 11 

του βασικού  

νόμου. 

6. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με 

τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 

    

   «Αρίθμηση και υπογραφή του καταστατικού». και 
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  (β) με τη διαγραφή της παραγράφου (α) αυτού, και την 

αναρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων (β) και 

(γ) αυτού, σε (α) και (β), αντίστοιχα.   

    

Τροποποίηση  

του άρθρου 14  

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της φράσης «κρατά και εγγράφει αυτά» (δεύτερη 

γραμμή), με τη φράση «προβαίνει στην εγγραφή τους».   

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 15 

του βασικού 

νόμου. 

8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 15 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «με την υπογραφή 

του». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 29 

του βασικού 

νόμου. 

9. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου: 

 

 «(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε 

αναφορά σε πρόσωπα που υπηρετούν ή υπηρετούσαν στην 

εταιρεία, περιλαμβάνει και πρόσωπα τα οποία υπηρετούν ή 

υπηρετούσαν σε οποιαδήποτε θυγατρική ή μητρική της εταιρεία 

και/ή σε οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία της μητρικής της 

εταιρείας.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 37Α 

του βασικού 

νόμου. 

10. Το εδάφιο (1) του άρθρου 37Α του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη 

«υπογράφεται» (όγδοη γραμμή) της  φράσης «και/ή να 

πιστοποιείται και/ή να επικυρώνεται». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

11. Το άρθρο 46Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 
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νόμου με την 

αντικατάσταση του  

άρθρου 46Α. 

 «Εξαιρέσεις στην 

εφαρμογή των 

άρθρων 38 έως 

46 του Νόμου. 

46Α.  Οι διατάξεις των άρθρων 38 έως 46 

του Νόμου δεν εφαρμόζονται στις 

περιπτώσεις πρόσκλησης για εγγραφή για- 

   

  

 

114(Ι) του 2005 

144(Ι) του 2012 

63(Ι) του 2013 

116(Ι) του 2014. 

78(Ι) του 2012. 

 (α) μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα 

τα οποία υπόκεινται στις 

διατάξεις του περί Δημόσιας 

Προσφοράς και Ενημερωτικού 

Δελτίου Νόμου και/ή του περί 

των Ανοικτού Τύπου 

Οργανισμών Συλλογικών 

Επενδύσεων Νόμου, δυνάμει 

των οποίων είτε απαιτείται είτε 

δεν απαιτείται η δημοσίευση 

ενημερωτικού δελτίου. ή 

     

   (β) μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα 

τα οποία δεν υπόκεινται στις 

διατάξεις του περί Δημόσιας 

Προσφοράς και Ενημερωτικού 

Δελτίου Νόμου ή του περί του 

Ανοικτού Τύπου Οργανισμών 

Συλλογικών Επενδύσεων 

Νόμου και σχετική πρόσκληση 

για εγγραφή γίνεται με σκοπό 

την εισαγωγή τους σε αγορά 

εξωτερικού. ή 

     

   (γ) κινητές αξίες οι οποίες 



7 

 

 

προβλέπονται στο εδάφιο (2) 

του άρθρου 3 του περί 

Δημόσιας Προσφοράς και 

Ενημερωτικού Δελτίου 

Νόμου.». 

     

Τροποποίηση   

του άρθρου 47Β 

του βασικού 

νόμου. 

12. Το άρθρο 47Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

    

   «(1) (α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα

Τρίτο (Ι): 

31.12.1977 

01.12.2000 

30.11.2001 

28.01.2005 

23.07.2010 

20.12.2012.   

Η εκτίμηση της αξίας των εισφορών σε 

είδος γίνεται υποχρεωτικά με έκθεση, η 

οποία συντάσσεται από ένα ή 

περισσότερους ανεξάρτητους 

εμπειρογνώμονες, οι οποίοι 

αναγνωρίζονται από τον έφορο 

εταιρειών ως προσοντούχοι να 

ενεργούν για τους σκοπούς του 

παρόντος άρθρου, όπως προβλέπεται 

στους περί Εταιρειών Κανονισμούς, και 

τον οποίο ή τους οποίους διορίζει η 

εταιρεία. 
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    (β) Οι εμπειρογνώμονες μπορεί να είναι 

είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. 

     

    (γ) Η έκθεση που αναφέρεται στην 

παράγραφο (α)- 

     

    (i) Σε περίπτωση που η εισφορά σε 

είδος αφορά μετοχές που 

παραχωρούνται κατά τη σύσταση 

της εταιρείας, συντάσσεται πριν 

από τη σύσταση της εταιρείας ή 

κατά το χρόνο της χορηγήσεως 

του πιστοποιητικού που 

προβλέπεται στο εδάφιο (4) του 

άρθρου 104. ή 

      

    (ii) σε περίπτωση που η εισφορά σε 

είδος αφορά μετοχές που 

παραχωρούνται μετά τη σύσταση 

της εταιρείας, συντάσσεται πριν 

την αποστολή της ειδοποίησης 

από το αρμόδιο όργανο της 

εταιρείας για τη λήψη της 

απόφασης για παραχώρηση των 

σχετικών μετοχών και η έκθεση 

επισυνάπτεται στη σχετική 

ειδοποίηση.». και 

      

  (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά 

τη φράση «στο εδάφιο (1)» (πρώτη γραμμή), της 

φράσης «παραδίδεται στον έφορο εταιρειών για 

εγγραφή και». 
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Τροποποίηση  

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 51Α. 

13.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 51 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Έκθεση για 

πληρωμή 

ποσού για 

αγορά 

μετοχών. 

51Α.-(1)  Σε περίπτωση καταβολής σε μετρητά 

ή μη, οποιουδήποτε ποσού για αγορά μετοχών 

που παραχωρήθηκαν ως μη πληρωθείσες ή 

ως μερικώς πληρωθείσες, η εταιρεία παραδίδει 

στον έφορο εταιρειών για εγγραφή, εντός ενός 

(1) μηνός από την καταβολή του ποσού αυτού, 

έκθεση που να δηλώνει το ποσό το οποίο 

καταβλήθηκε, την ημερομηνία καταβολής του 

ποσού, τον αριθμό των μετοχών που 

αντιστοιχούν στο ποσό αυτό, τα ονόματα, τις 

διευθύνσεις και περιγραφές των μετόχων που 

έχουν προβεί στην  καταβολή του ποσού και 

το ποσό που καταβλήθηκε για κάθε μία 

μετοχή. 

   

    (2) Σε περίπτωση παράλειψης 

συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου, κάθε αξιωματούχος της εταιρείας που 

ευθύνεται για αυτήν, υπόκειται σε πρόστιμο 

που δεν υπερβαίνει τα τετρακόσια είκοσι επτά 

ευρώ (€427) για κάθε μέρα που συνεχίζεται η 

εν λόγω παράλειψη: 

   

    Νοείται ότι, σε περίπτωση παράλειψης 

παράδοσης στον έφορο εταιρειών εντός της 

προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) προθεσμίας 

οποιουδήποτε εγγράφου που απαιτείται να 

παραδοθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος 
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άρθρου, η εταιρεία ή οποιοσδήποτε 

αξιωματούχος που είναι υπεύθυνος για την 

παράλειψη αυτή, δύναται να υποβάλει αίτηση 

στο Δικαστήριο για θεραπεία και το Δικαστήριο 

αν ικανοποιηθεί ότι η παράλειψη παράδοσης 

του εγγράφου ήταν τυχαία ή έγινε εκ 

παραδρομής ή κρίνει ότι είναι ορθό και δίκαιο 

να τον απαλλάξει, δύναται να εκδώσει 

διάταγμα που να παρατείνει το χρόνο της 

υποχρέωσης παράδοσης του εγγράφου για 

τέτοια περίοδο όση το Δικαστήριο ήθελε κρίνει 

σκόπιμο.». 

   

Τροποποίηση  

του άρθρου 53 

του βασικού 

νόμου. 

14. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση των παραγράφων (β) και (γ) 

της επιφύλαξης του εδαφίου (1) αυτού, με τις 

ακόλουθες νέες παραγράφους: 

    

   «(β) την παροχή χρημάτων από εταιρεία, σύμφωνα 

με το σχέδιο που ισχύει κάθε φορά για την 

αγορά ή εγγραφή για πλήρη πληρωμή 

μετοχών της εταιρείας ή της μητρικής της 

εταιρείας, η οποία είναι αγορά ή εγγραφή από 

εμπιστευματοδόχους ή για μετοχές που 

κατέχονται από ή προς όφελος 

εργοδοτουμένων της εταιρείας και/ή 

οποιασδήποτε συνδεδεμένης εταιρείας, 

περιλαμβανόμενου οποιουδήποτε συμβούλου 

που απασχολείται έναντι μισθού ή κατέχει 

αξίωμα στην εταιρεία και/ή σε οποιαδήποτε 
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συνδεδεμένη εταιρεία. 

     

   (γ) την παροχή δανείων από εταιρεία σε 

πρόσωπα άλλα από συμβούλους, τα οποία 

απασχολούνται στην εταιρεία και/ή σε 

οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία με καλή 

πίστη, με σκοπό να καταστήσει τα πρόσωπα 

αυτά ικανά να αγοράσουν ή να εγγραφούν για 

πλήρως πληρωμένες μετοχές της εταιρείας ή 

της μητρικής της εταιρείας ώστε να κατέχονται 

από αυτούς με τον τρόπο της ωφέλιμης 

ιδιοκτησίας.». 

     

  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, 

του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

    

   «(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 

“συνδεδεμένη εταιρεία” σημαίνει σε σχέση με εταιρεία 

οποιαδήποτε θυγατρική της εταιρεία και/ή 

οποιαδήποτε μητρική της εταιρεία και/ή οποιαδήποτε 

θυγατρική εταιρεία της μητρικής της εταιρείας.». 

    

Τροποποίηση  

του άρθρου 57A 

του βασικού 

νόμου. 

15. Το άρθρο 57Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του 

εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «ειδική απόφαση» 

(πρώτη γραμμή) με τη φράση «ειδικό ψήφισμα». και 

    

  (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (θ) του 

εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
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   «(θ) Σε περίπτωση που εταιρεία έχει αποκτήσει δικές 

της μετοχές οφείλει μέσα σε δεκατέσσερις (14) 

ημέρες από την ενέργεια αυτή να παραδώσει για 

εγγραφή ειδοποίηση για το γεγονός αυτό στον έφορο 

εταιρειών υπογεγραμμένη από ένα διευθυντή ή το 

γραμματέα της.». 

    

Τροποποίηση  

του άρθρου 60Β 

του βασικού 

νόμου. 

16. Το άρθρο 60Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

  (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου 

(4) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «το δικαίωμα 

αυτό,» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «παραδίδονται 

στον έφορο για εγγραφή και». 

    

  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

    

   «(5)(α) Το δικαίωμα προτιμήσεως δεν επιτρέπεται να 

περιορισθεί ή να αποκλεισθεί από το καταστατικό 

παρά μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης. 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 έκδοσης που προτείνεται. η γενική συνέλευση 

αποφαίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που 

προβλέπονται στο άρθρο 59Α και αντίγραφο του 

ψηφίσματος της γενικής συνέλευσης παραδίδεται 

στον έφορο εταιρειών για εγγραφή και δημοσιεύεται 

κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 365Α. 
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    (β) Ο περιορισμός ή ο αποκλεισμός του 

δικαιώματος προτίμησης δυνάμει των διατάξεων του 

παρόντος εδαφίου μπορεί να είναι ειδικός για 

συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες προτεινόμενες 

εκδόσεις μετοχών ή γενικός, νοουμένου ότι θα 

αναφέρεται ο μέγιστος αριθμός μετοχών και η μέγιστη 

περίοδος που θα μπορούν να εκδοθούν οι σχετικές 

μετοχές.». 

    

Τροποποίηση   

του άρθρου 61  

του βασικού 

νόμου 

17. Το άρθρο 61 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «να δώσει 

ειδοποίηση για αυτό στον έφορο εταιρειών» με τη φράση «να 

παραδώσει για εγγραφή στον έφορο εταιρειών ειδοποίηση στον 

καθορισμένο τύπο». 

  

Τροποποίηση   

του άρθρου 62 

του βασικού 

νόμου. 

18. Το άρθρο 62 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 

 

  

 «(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) ειδοποίηση περιλαμβάνει 

τέτοιες λεπτομέρειες οι οποίες δυνατό να καθοριστούν σχετικά 

µε τις τάξεις των επηρεαζόμενων µετοχών και τους όρους, 

σύμφωνα με τους οποίους, οι νέες µετοχές έχουν εκδοθεί ή θα 

εκδοθούν και μαζί με αυτή παραδίδεται στον έφορο εταιρειών 

αντίγραφο του ψηφίσµατος που εξουσιοδοτεί την αύξηση: 

  

  Νοείται ότι, σε περίπτωση ψηφίσματος γενικής 

συνέλευσης δημόσιας εταιρείας για αύξηση κεφαλαίου, το οποίο 

παρέχει εξουσία στους συµβούλους να προβούν σε έκδοση και 

παραχώρηση νέων µετοχών, η εξουσία αυτή έχει μέγιστη 

διάρκεια πέντε (5) ετών, η οποία δύναται να ανανεωθεί µία ή 

περισσότερες φορές από τη γενική συνέλευση για χρονικό 
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διάστηµα που δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη κάθε 

φορά.». 

  

Τροποποίηση   

του άρθρου 64  

του βασικού 

νόμου. 

19. Το άρθρο 64 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «το οποίο 

κοινοποιείται στον έφορο εταιρειών και δημοσιεύεται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 365Α,». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 67 

του βασικού 

νόμου. 

20. Το άρθρο 67 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

    

   «(1) Ο έφορος εταιρειών, με την παράδοση σε 

αυτόν αντιγράφου του διατάγματος του Δικαστηρίου 

που επικυρώνει τη μείωση του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και του πρακτικού 

που εγκρίθηκε από το Δικαστήριο το οποίο 

δεικνύει, αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας όπως αυτό τροποποιήθηκε με βάση το 

διάταγμα, το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, τον 

αριθμό των μετοχών που θα διαιρεθεί, το ποσό 

κάθε μετοχής και το ποσό, αν υπάρχει, που 

λογίζεται ότι πληρώθηκε για κάθε μία μετοχή κατά 

την ημερομηνία της εγγραφής, εγγράφει το 

διάταγμα και το πρακτικό.». και 

    

  (β) με τη διαγραφή στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης 

«με την υπογραφή του» (πρώτη γραμμή). 

    

Τροποποίηση   21. Το άρθρο 70 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
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του άρθρου 70 

του βασικού 

νόμου. 

αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 

 

  

 «(5) Η εταιρεία µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την έκδοση 

διατάγµατος από το Δικαστήριο σε οποιαδήποτε τέτοια αίτηση, 

παραδίδει στον έφορο εταιρειών για εγγραφή αντίγραφο του 

διατάγµατος και σε περίπτωση παράλειψης συµµόρφωσης με 

τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, η εταιρεία και κάθε 

αξιωµατούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη, υπόκειται 

σε πρόστιµο παράλειψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

375.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 83 

του βασικού 

νόμου. 

22. Το άρθρο 83 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση στην επιφύλαξη αυτού, της λέξης «αποστέλλει» 

(έβδομη γραμμή) με τη λέξη «παραδίδει». 

  

Τροποποίηση   

του άρθρου 90 

του βασικού 

νόμου. 

23. Το άρθρο 90 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

    

   «(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 

Μέρους, κάθε επιβάρυνση, κάθε εκχώρηση αυτής 

και κάθε τροποποίηση ή αλλαγή των στοιχείων της 

επιβάρυνσης ή της εκχώρησης αυτής, όπως αυτά 

καθορίζονται στο άρθρο 93, η οποία 

πραγματοποιείται μετά την καθορισμένη με βάση τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου ημερομηνία από 

εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία και 
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για την οποία επιβάρυνση  ή εκχώρηση αυτής 

τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του παρόντος 

άρθρου κατά την έκταση που παρέχουν 

οποιαδήποτε ασφάλεια πάνω στην ιδιοκτησία ή την 

επιχείρηση της εταιρείας, είναι άκυρη σε ό,τι αφορά 

τον εκκαθαριστή και οποιοδήποτε πιστωτή της 

εταιρείας, εκτός αν υπάρξει συμμόρφωση με τις 

διατάξεις του εδαφίου (1Α) του παρόντος άρθρου. 

    

     (β) Σε περίπτωση που η επιβάρυνση ή η 

εκχώρηση αυτής καθίσταται άκυρη, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου, τα εξασφαλισμένα 

από την επιβάρυνση χρήματα καθίστανται αμέσως 

πληρωτέα:   

    

    Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 

δεν επηρεάζουν οποιαδήποτε σύμβαση ή 

υποχρέωση για αποπληρωμή των εξασφαλισμένων 

από την εταιρεία χρημάτων: 

    

    Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η 

τροποποίηση αφορά αύξηση του ποσού το οποίο 

εξασφαλίζει η αρχική επιβάρυνση, η τροποποίηση η 

οποία αφορά στο επιπλέον ποσό, εγγράφεται μετά 

την τελευταία καταχωρισμένη επιβάρυνση χωρίς να 

επηρεάζεται η προτεραιότητα της αρχικής 

επιβάρυνσης: 

    

    Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε 

αναφορά στον παρόντα Νόμο σε καταχώριση 

αναφορικά με επιβάρυνση περιλαμβάνει αναφορά 

και σε εκχώρηση αυτής, τροποποίηση ή αλλαγή των 

στοιχείων της επιβάρυνσης, όπως προβλέπεται στο 



17 

 

 

παρόν εδάφιο.». 

    

  (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, 

του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

    

   «(1Α) Τα καθορισμένα στοιχεία κάθε επιβάρυνσης, 

κάθε εκχώρησης αυτής και κάθε τροποποίηση ή 

αλλαγή των στοιχείων αυτής, όπως αυτά 

καθορίζονται στο άρθρο 93, παραδίδονται, μαζί με 

κατάλληλα χαρτοσημασμένο έγγραφο, αν υπάρχει, 

με το οποίο γίνεται ή αποδεικνύεται η επιβάρυνση ή 

η εκχώρηση αυτής ή η τροποποίηση ή η αλλαγή 

των στοιχείων της, στον έφορο εταιρειών για 

καταχώριση μέσα σε είκοσι μία (21) ημέρες από την 

ημερομηνία της σύστασης της επιβάρυνσης ή της 

εκχώρησης αυτής ή της τροποποίησης ή της 

αλλαγής των στοιχείων της.». 

    

  (γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) της 

επιφύλαξης του εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη 

νέα παράγραφο: 

    

   «(α) Ενεχυρίασης πιστοποιητικών μετοχών 

εταιρειών, εκχώρησης δικαιωμάτων που απορρέουν 

από μετοχές εταιρειών ή οποιαδήποτε άλλη 

επιβάρυνση σε πιστοποιητικά μετοχών εταιρειών, 

μετοχές εταιρειών ή σε δικαιώματα που απορρέουν 

από μετοχές εταιρειών και όλων ή οποιαδήποτε εκ 

των δικαιωμάτων που απορρέουν από την 

ενεχυρίαση ή την εκχώρηση ή την επιβάρυνση.». 

    

  (δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 
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   «(3)(α) Σε περίπτωση που επιβάρυνση, κάθε 

εκχώρηση αυτής και κάθε τροποποίηση ή αλλαγή 

των στοιχείων της, όπως προβλέπεται στο εδάφιο 

(1), έγινε εκτός της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει 

ιδιοκτησία που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας, η 

παράδοση στον έφορο αντιγράφου πιστοποιημένου 

κατά τον καθορισμένο τρόπο του εγγράφου με το 

οποίο έγινε ή αποδεικνύεται η επιβάρυνση, κάθε 

εκχώρηση αυτής, τροποποίηση ή αλλαγή των 

στοιχείων της, έχει για τους σκοπούς του παρόντος 

άρθρου την ίδια συνέπεια όπως θα είχε η 

παράδοση του πρωτότυπου εγγράφου. 

    

      (β) Στην περίπτωση της παραγράφου (α), τα 

στοιχεία και το έγγραφο ή το πιστοποιημένο 

αντίγραφο αυτού, με το οποίο έγινε ή αποδεικνύεται 

η επιβάρυνση, κάθε εκχώρηση αυτής και κάθε 

τροποποίηση ή αλλαγή των στοιχείων της, πρέπει 

να παραδίνονται στον έφορο εντός σαράντα δύο 

(42) ημερών από την ημερομηνία σύστασης της 

επιβάρυνσης ή της διενέργειας της εκχώρησής της, 

της τροποποίησης ή της αλλαγής των στοιχείων της: 

    

    Νοείται ότι, σε περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας 

που εγγράφεται ως συνεχίζουσα στη Δημοκρατία 

δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 354Β έως 

354Θ, η προθεσμία καταχώρισης επιβαρύνσεων 

που προϋπήρχαν της πιο πάνω εγγραφής, 

καθορίζεται σε σαράντα δύο (42) ημέρες από την 

ημερομηνία έκδοσης του προσωρινού 

πιστοποιητικού συνέχειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του εδαφίου (1) του άρθρου 354Ε:           
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    Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση 

διασυνοριακής συγχώνευσης δυνάμει των 

διατάξεων των άρθρων 201Θ έως 201 ΚΔ, όταν η 

κεφαλαιουχική εταιρεία που προκύπτει από τη 

συγχώνευση διέπεται από τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου, η προθεσμία καταχώρισης 

επιβαρύνσεων κάθε απορροφώμενης εταιρείας που 

προϋπήρχε της συγχώνευσης, καθορίζεται σε 

σαράντα δύο (42) ημέρες από την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος της διασυνοριακής 

συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 201ΙΘ.». 

    

  (ε) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, της 

λέξης «αποστέλλεται» (τρίτη γραμμή)  με τη λέξη 

«παραδίδεται». 

    

  (στ) με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη του εδάφιου 

(7) αυτού, της λέξης «αποστέλλεται» (τρίτη γραμμή) 

με τη λέξη «παραδίδεται». και 

    

  (ζ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (8) αυτού, της 

λέξης «αποστέλλονται» (έκτη γραμμή) με τη λέξη 

«παραδίδονται». 

    

Τροποποίηση  

του άρθρου 91 

του βασικού 

νόμου. 

24. Το άρθρο 91 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της 

λέξης «αποστέλλει» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη 

«παραδίδει», 
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  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της 

λέξης «αποστέλλει» (πρώτη γραμμή)  με τη λέξη 

«παραδίδει», 

   

  (γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του 

εδαφίου (4) αυτού, της λέξης «αποστείλει» (πρώτη 

γραμμή), με τη λέξη «παραδώσει». και 

   

  (δ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του 

εδαφίου (4) αυτού, της λέξης «αποστείλει» (πρώτη 

γραμμή), με τη λέξη «παραδώσει». 

   

Τροποποίηση  

του άρθρου 93 

του βασικού 

νόμου. 

25. Το άρθρο 93 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της 

λέξης «καταγράφει» (πέμπτη και έκτη γραμμή) με τη 

λέξη «εγγράφει». 

   

  (β) με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού, της 

φράσης «υπογραμμένο από αυτόν» (δεύτερη 

γραμμή). και 

   

  (γ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (3) αυτού, της 

φράσης «με πληρωμή δικαιώματος τέτοιου για κάθε 

επιθεώρηση όπως δυνατό να οριστεί από 

κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο» (δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γραμμή). 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 96 

26. Το άρθρο 96 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αρίθμηση αυτού σε εδάφιο (1) και την προσθήκη αμέσως μετά 
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του βασικού 

νόμου. 

των ακόλουθων νέων εδαφίων: 

 «(2) Αντίγραφο του διατάγματος του Δικαστηρίου που εκδίδεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) και που αφορά 

επέκταση χρόνου εγγραφής επιβάρυνσης ή καταγραφής 

υποθήκης παραδίδεται από την εταιρεία ή τον αιτητή στον 

έφορο εταιρειών μαζί με τον καθορισμένο τύπο καταχώρισης της 

επιβάρυνσης ή καταγραφής της υποθήκης και ο έφορος 

εταιρειών εγγράφει την επιβάρυνση ή καταγράφει την υποθήκη, 

ανάλογα με την περίπτωση. 

  

   (3) Αντίγραφο του διατάγματος του Δικαστηρίου που εκδίδεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) και που αφορά 

διόρθωση παράλειψης ή ανακριβούς δήλωσης παραδίδεται από 

την εταιρεία ή τον αιτητή στον έφορο εταιρειών μαζί με τον 

καθορισμένο τύπο και ο έφορος εταιρειών τροποποιεί το 

μητρώο επιβαρύνσεων, ανάλογα.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 97 

του βασικού 

νόμου. 

27. Το άρθρο 97 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  

  (α) Με  την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

    

   «(1)  Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο 

λάβει διάταγμα για το διορισμό παραλήπτη ή 

διαχειριστή της περιουσίας εταιρείας ή διορίζει 

παραλήπτη ή διαχειριστή σύμφωνα με εξουσίες που 

περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε έγγραφο, το 

πρόσωπο αυτό εντός επτά (7) ημερών από την 

ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος ή του 
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διορισμού παραδίδει σχετική ειδοποίηση στον 

καθορισμένο τύπο στον έφορο εταιρειών και ο 

έφορος εταιρειών καταχωρεί την ειδοποίηση στο 

μητρώο επιβαρύνσεων κατόπιν πληρωμής τέτοιου 

δικαιώματος που δυνατό να καθοριστεί με 

κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο.». και 

    

  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της 

φράσης «καταγράφει την ειδοποίηση στο μητρώο 

επιβαρύνσεων» (πέμπτη και έκτη γραμμή) με τη 

φράση «προβαίνει στην εγγραφή της ειδοποίησης». 

    

Τροποποίηση  

του άρθρου 102 

του βασικού 

νόμου. 

28. Το άρθρο 102 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού, 

με τα ακόλουθα νέα εδάφια: 

   

  «(1) Κάθε εταιρεία από την ημέρα έκδοσης του 

πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 15, 

διατηρεί εγγεγραμμένο γραφείο στη Δημοκρατία, στο 

οποίο δύναται να απευθύνονται όλες οι κοινοποιήσεις 

και ειδοποιήσεις. 

   

   (2) (α) Ειδοποίηση στον καθορισμένο τύπο για τον 

τόπο του εγγεγραμμένου γραφείου και οποιασδήποτε 

αλλαγής του, παραδίδεται για εγγραφή στον έφορο 

εταιρειών ταυτόχρονα με την καταχώριση του 

ιδρυτικού εγγράφου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 14 ή μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από 

την αλλαγή του, ανάλογα με την περίπτωση. 
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    (β) Η περίληψη στην ετήσια έκθεση εταιρείας 

δήλωσης ως προς τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου 

της γραφείου, δεν θεωρείται ότι ικανοποιεί την 

υποχρέωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

παρόντος εδαφίου.». και 

   

  (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, 

του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

   

  «(2Α) Σε περίπτωση αλλαγής του εγγεγραμμένου 

γραφείου εταιρείας, για περίοδο είκοσι ενός (21) 

ημερών από την ημερομηνία εγγραφής της αλλαγής 

από τον έφορο εταιρειών, έγγραφα μπορούν να 

επιδίδονται, παραδίδονται και αποστέλλονται στην 

εταιρεία, ανάλογα με την περίπτωση, και στον τόπο 

του προηγούμενου εγγεγραμμένου γραφείου της.». 

   

Τροποποίηση  

του άρθρου 103 

του βασικού 

νόμου. 

29. Το άρθρο 103 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου 

(1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «χαραγμένο» (πρώτη 

γραμμή) της φράσης «ή αναγραμμένο». και 

    

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

(4) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «χαραγμένο» (τρίτη 

γραμμή)  της φράσης «ή αναγραμμένο». 

   

Τροποποίηση  

του άρθρου 105 

του βασικού 

30. Το άρθρο 105 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 
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νόμου. 

  

 «(3) Κάθε εταιρεία παραδίδει στον έφορο εταιρειών για 

εγγραφή, ειδοποίηση για τον τόπο φύλαξης του μητρώου 

μελών, καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή στον τόπο φύλαξης 

αυτού: 

  

  Νοείται ότι, εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να παραδώσει 

ειδοποίηση με βάση τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου εάν το 

μητρώο καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησής του φυλαγόταν στο 

εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας ή στην περίπτωση που το 

μητρώο υφίστατο κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος 

Νόμου και έκτοτε φυλαγόταν στο εγγεγραμμένο γραφείο της 

εταιρείας.».   

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 111 

του βασικού 

νόμου. 

31. Το άρθρο 111 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, της 

λέξης «αποστέλλει» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη 

«παραδίδει». και 

    

  (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, 

του ακόλουθου νέου  εδαφίου: 

    

   «(5) Αντίγραφο του διατάγματος του Δικαστηρίου με 

το οποίο δίδονται οδηγίες ειδοποίησης του εφόρου 

εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 

(4), παραδίδεται από την εταιρεία ή τον αιτητή για 

εγγραφή στον έφορο εταιρειών.». 

    

Τροποποίηση  32. Το άρθρο 113Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
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του άρθρου 113Α 

του βασικού 

νόμου. 

ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

    

   «(1) Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών ιδιωτικής 

εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο κοινοποιείται στον 

έφορο εταιρειών για εγγραφή, κατά τον 

καθοριζόμενο δυνάμει κανονισμών τύπο, μέσα σε 

δεκατέσσερις (14) ημέρες από την εγγραφή της 

μεταβίβασης αυτής στο μητρώο των μελών της: 

    

    Νοείται ότι, η περίληψη στην ετήσια έκθεση 

ιδιωτικής εταιρείας λεπτομερειών ως προς τους 

μετόχους, δεν  θεωρείται ότι ικανοποιεί την 

υποχρέωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

παρόντος εδαφίου.». 

    

  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

    

   «(2) Ο τύπος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

    

    (α) Το όνομα και τη διεύθυνση κάθε 

μεταβιβάζοντος και κάθε εκδοχέα, 

      

    (β) τον αριθμό των μετοχών που 

κατέχονται από κάθε μεταβιβάζοντα 

και κάθε εκδοχέα αμέσως πριν τη 

μεταβίβαση, 

      



26 

 

 

    (γ) τον αριθμό των μετοχών που 

μεταβιβάζονται και την ημερομηνία της 

μεταβίβασης και 

      

    (δ) τον αριθμό των μετοχών που 

κατέχονται από κάθε μεταβιβάζοντα 

και κάθε εκδοχέα αμέσως μετά τη 

μεταβίβαση.». και 

      

  (γ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, 

του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

    

   «(3) Οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που αφορά 

στο όνομα ή στη διεύθυνση μέλους που βρίσκεται 

καταχωρημένο στο μητρώο μελών εταιρείας η 

οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου, κοινοποιείται στον έφορο εταιρειών για 

εγγραφή, σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο, μέσα 

σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την εγγραφή της 

αλλαγής αυτής στο μητρώο μελών.». 

    

Τροποποίηση 

του άρθρου 114 

του βασικού 

νόμου. 

33. Το άρθρο 114 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«περίπτωση» (έκτη γραμμή), της φράσης «και ο έφορος 

εταιρειών προβαίνει στην εγγραφή της». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 116 

του βασικού 

νόμου. 

34. Το άρθρο 116 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της λέξης «ιδιοκτησίας» (δεύτερη γραμμή) με τη 

λέξη «περιουσίας». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 118 

35. Το άρθρο 118 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή της φράσης «τουλάχιστο μία φορά κάθε έτος» (πρώτη 
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του βασικού 

νόμου. 

και δεύτερη γραμμή) και την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη 

«καταρτίζει», της φράσης «μόνο μία φορά ανά ημερολογιακό 

έτος». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 120 

του βασικού 

νόμου. 

36. Το άρθρο 120 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

    

   «(1) Η ετήσια έκθεση συντάσσεται μέχρι και την 

ημερομηνία αναφοράς της εταιρείας, όπως αυτή 

ορίζεται στο εδάφιο (1Α), και αντίγραφο αυτής 

παραδίδεται για καταχώριση στον έφορο εταιρειών 

εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημερομηνία 

σύνταξής της.». και 

    

  (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, 

του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

    

   «(1Α) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, 

«ημερομηνία αναφοράς της εταιρείας» σημαίνει, 

ανάλογα: 

    

    (α) Την ημέρα που ακολουθεί τη λήξη της 

περιόδου των δεκαοκτώ (18) μηνών 

από την ημερομηνία σύστασης της 

εταιρείας, η οποία για σκοπούς του 

παρόντος άρθρου αναφέρεται ως «η 

πρώτη ημερομηνία αναφοράς της 

εταιρείας». ή 

      



28 

 

 

    (β) την ημέρα κατά την οποία 

συμπληρώνεται ένα ή περισσότερα έτη 

από την πρώτη ημερομηνία αναφοράς 

της εταιρείας. ή 

      

    (γ) σε περίπτωση που η τελευταία ετήσια 

έκθεση της εταιρείας που παραδόθηκε 

στον έφορο εταιρειών είχε διαφορετική 

ημερομηνία σύνταξης από την ημέρα 

που αναφέρεται στην παράγραφο (β), 

την ημέρα κατά την οποία 

συμπληρώνεται ένα ή περισσότερα έτη 

από την εν λόγω ημερομηνία. ή 

      

    (δ) άλλην ημερομηνία η οποία να μην 

υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την 

ημερομηνία αναφοράς της εταιρείας 

που καθορίζεται στις παραγράφους (β) 

ή (γ) και που η εταιρεία κοινοποιεί στον 

έφορο εταιρειών πριν την έλευση της 

ημερομηνίας αναφοράς της εταιρείας 

για το συγκεκριμένο έτος.». 

      

Τροποποίηση  

του άρθρου 121 

του βασικού 

νόμου. 

37. Το άρθρο 121 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, με 

την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 

  

 «(α)  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και υπό 

την επιφύλαξη της παραγράφου (β), στην ετήσια έκθεση 

επισυνάπτονται αντίγραφα όλων των εγγράφων που 

παρουσιάστηκαν στην εταιρεία σε κάθε γενική συνέλευση που 

έλαβε χώρα από την τελευταία ημερομηνία αναφοράς ή σε 
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περίπτωση πρώτης ετήσιας έκθεσης από την ημερομηνία 

σύστασης της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 

(1) του  άρθρου 152, τα οποία έγγραφα δύναται να κατατίθενται 

και στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και σε άλλη γλώσσα ευρέως 

διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα και που ο 

έφορος εταιρειών με οδηγίες του έχει καθορίσει.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 122 

του βασικού 

νόμου. 

38. Το άρθρο 122 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α) Με την αντικατάσταση στον πλαγιότιτλο αυτού, της 

λέξης «αποστέλλονται» με τη λέξη «παραδίδονται». 

    

  (β) με την αντικατάσταση της λέξης «αποστέλλει» 

(πρώτη γραμμή), με την λέξη «παραδίδει». και 

    

  (γ) με την αντικατάσταση της φράσης «ημερομηνία της 

τελευταίας ετήσιας έκθεσης» (τρίτη και τέταρτη 

γραμμή), με τη φράση «τελευταία ημερομηνία 

αναφοράς». 

    

Τροποποίηση  

του άρθρου 125 

του βασικού 

νόμου. 

39. Το άρθρο 125 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού, της λέξης 

«αποστέλλεται» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «παραδίδεται». 

  

Τροποποίηση  

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου  

άρθρου 128Δ. 

40. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 128Γ αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

  



30 

 

 

 «Συμμετοχή  

στη γενική 

συνέλευση με 

ηλεκτρονικά 

μέσα. 

128Δ. Τηρουμένων των διατάξεων του 

άρθρου 128Β, εκτός εάν προβλέπεται ρητώς 

διαφορετικά στο καταστατικό εταιρείας, γενική 

συνέλευση εταιρείας περιλαμβανομένης 

εταιρείας μη εισηγμένης σε οργανωμένη 

αγορά, δύναται να πραγματοποιείται 

τηλεφωνικώς ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα 

με τα οποία πρόσωπα που συμμετέχουν σε 

αυτήν μπορούν παράλληλα να ακούουν και 

να ακούονται από όλα τα άλλα πρόσωπα 

που συμμετέχουν σε αυτήν και τα πρόσωπα 

που  συμμετέχουν σε αυτήν με τον τρόπο 

αυτό συνυπολογίζονται για σκοπούς 

διαπίστωσης απαρτίας και για κάθε άλλο 

σκοπό ως παρόντα στη γενική συνέλευση:  

   

   Νοείται ότι, στην πιο πάνω περίπτωση 

η γενική συνέλευση θεωρείται ότι έχει 

πραγματοποιηθεί εκεί όπου ευρίσκεται το 

πρόσωπο το οποίο τήρησε τα πρακτικά της 

εν λόγω γενικής συνέλευσης.». 

   

Τροποποίηση  

του άρθρου 132 

του βασικού 

νόμου. 

41. Το άρθρο 132 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 

 «(1) Κατά τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στο πλαίσιο γενικής 

συνέλευσης εταιρείας η οποία διεξάγεται με βάση τον αριθμό 

ψήφων, μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε 

μέσω αντιπροσώπου του και το οποίο διαθέτει περισσότερες 

από μία (1) ψήφους, δύναται σε περίπτωση άσκησης του 

δικαιώματος ψήφου να μη χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του 

ή να επιλέξει να δώσει κάθε ψήφο που διαθέτει με διαφορετικό 
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τρόπο.». 

  

Τροποποίηση  

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 136Α. 

42. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 136 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Ψηφίσματα

για τα οποία 

απαιτείται 

μεγαλύτερη 

πλειοψηφία  

στο  

καταστατικό. 

136A.  Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διάταξης του 

παρόντος Νόμου δυνάμει της οποίας επιτρέπεται 

σε εταιρεία να λαμβάνει απόφαση με ψήφισμα 

της γενικής συνέλευσης που εγκρίνεται με 

συγκεκριμένη πλειοψηφία, καταστατικό εταιρείας 

δύναται να απαιτεί όπως σχετικό ψήφισμα της 

γενικής συνέλευσης της εταιρείας εγκρίνεται με 

πλειοψηφία μεγαλύτερη από αυτήν που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμο: 

   

   Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος 

άρθρου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τις 

περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 

178.». 

   

Τροποποίηση  

του άρθρου 137 

του βασικού 

νόμου. 

43. Τα άρθρο 137 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον 

ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 

    

    «Εγγραφή και αντίγραφα ορισμένων ψηφισμάτων.». 

    

  (β) με την αντικατάσταση των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) 
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αυτού, με τα ακόλουθα νέα εδάφια: 

    

   «(1) Αντίγραφο κάθε ψηφίσματος που υπόκειται στις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου, παραδίδεται στον 

έφορο εταιρειών για εγγραφή μέσα σε δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την έγκρισή του. 

    

    (2)  Σε περίπτωση που καταστατικό έχει εγγραφεί 

τότε- 

    

    (α) Εάν το ψήφισμα τροποποιεί το 

καταστατικό, μαζί με το αντίγραφο που 

αναφέρεται στο εδάφιο (1), παραδίδεται 

στον έφορο εταιρειών και αντίγραφο του 

καταστατικού στο οποίο είναι 

ενσωματωμένη η τροποποίηση, το οποίο 

εγγράφεται από τον έφορο εταιρειών, και 

      

    (β) αντίγραφο κάθε εκάστοτε εν ισχύι 

ψηφίσματος ενσωματώνεται ή 

επισυνάπτεται σε κάθε αντίγραφο του 

καταστατικού που εκδίδεται μετά την 

έγκριση του ψηφίσματος. 

      

    (3) Σε περίπτωση που δεν έχει εγγραφεί 

καταστατικό, τότε αντίγραφο κάθε ψηφίσματος 

αποστέλλεται σε οποιοδήποτε μέλος μετά από αίτησή 

του με την καταβολή πενήντα σεντ (€0,50) ή 

χαμηλότερου ποσού το οποίο η εταιρεία δυνατό να 

ορίσει. 

    

    (4)  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου τυγχάνουν 

εφαρμογής στις περιπτώσεις- 



33 

 

 

    

    (α) Ειδικών ψηφισμάτων, 

      

    (β) έκτακτων ψηφισμάτων, 

      

    (γ) ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν 

ομόφωνα από όλα τα μέλη της 

εταιρείας, αλλά των οποίων ο σκοπός 

δεν θα είχε αποτέλεσμα αν αυτά δεν 

εγκρίνονταν ομόφωνα, εκτός αν 

ψηφίζονταν ως ειδικά ή έκτακτα 

ψηφίσματα, ανάλογα με την 

περίπτωση, 

      

    (δ) ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν από όλα 

τα μέλη ορισμένης τάξης μετόχων 

αλλά τα οποία, αν δεν εγκρίνονταν με 

τον τρόπο αυτό, ο σκοπός τους δεν θα 

εκπληρωνόταν εκτός αν ψηφίζονταν 

από οποιαδήποτε συγκεκριμένη 

πλειοψηφία ή με οποιοδήποτε 

συγκεκριμένο τρόπο, 

      

    (ε) ψηφισμάτων που δεσμεύουν 

αποτελεσματικά όλα τα μέλη 

οποιασδήποτε τάξης μετόχων 

ανεξάρτητα αν δεν συγκατατέθηκαν 

όλα τα μέλη, 

      

    (στ) ψηφισμάτων που απαιτούν εκούσια 

εκκαθάριση εταιρείας, τα οποία 

ψηφίστηκαν δυνάμει των διατάξεων 

της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) 
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του άρθρου 261.». 

      

Τροποποίηση 

του άρθρου 153 

του βασικού 

νόμου. 

44. Το άρθρο 153 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 

 

  

 «(1) Κάθε εταιρεία, η οποία υποχρεούται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 152Α να υποβάλλει τις οικονομικές της 

καταστάσεις και την έκθεση συμβούλων σε ελεγκτή για έλεγχο,  

διορίζει σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση, ελεγκτή ή ελεγκτές και 

ο διορισμός τους ισχύει από τη λήξη της ετήσιας γενικής 

συνέλευσης με την οποία διορίστηκαν μέχρι τη λήξη της 

επόμενης ετήσιας γενικής συνέλευσης.». 

  

Τροποποίηση  

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη  

νέου άρθρου 

191Α. 

45. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 191 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Συμμετοχή  

στη συνεδρία 

των 

συμβούλων με 

ηλεκτρονικά 

μέσα. 

191A. Εκτός αν ρητώς προβλέπεται στο 

καταστατικό εταιρείας, συνεδρίαση των 

συμβούλων δύναται να πραγματοποιείται 

τηλεφωνικώς ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα με 

τα οποία πρόσωπα που συμμετέχουν σε 

αυτήν μπορούν παράλληλα να ακούουν και να 

ακούονται από όλα τα άλλα πρόσωπα που 

συμμετέχουν σε αυτήν και τα πρόσωπα που 

συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό 

συνυπολογίζονται για σκοπούς διαπίστωσης 

απαρτίας και για κάθε άλλο σκοπό ως 

παρόντα στη συνεδρίαση των συμβούλων: 
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   Νοείται ότι, στην πιο πάνω περίπτωση η 

συνεδρίαση των συμβούλων θεωρείται ότι έχει 

πραγματοποιηθεί εκεί όπου ευρίσκεται το 

πρόσωπο το οποίο τήρησε τα πρακτικά της 

σχετικής συνεδρίασης των συμβούλων.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 192 

του βασικού 

νόμου. 

46.  Το άρθρο 192 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

    

   «(4)  (α)  Η εταιρεία παραδίδει στον έφορο εταιρειών 

έκθεση στον καθορισµένο τύπο που περιλαµβάνει 

τις ορισµένες στο µητρώο που αναφέρεται στο 

εδάφιο (1), λεπτοµέρειες, καθώς και γνωστοποίηση 

στον καθορισµένο τύπο οποιασδήποτε αλλαγής 

στους συμβούλους ή στο γραµµατέα της ή σε 

οποιεσδήποτε λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται στο 

µητρώο, εντός των προβλεπόμενων στο εδάφιο (5) 

προθεσμιών, αντίστοιχα, και ο έφορος εταιρειών 

προβαίνει στην εγγραφή των λεπτομερειών και/ή 

της γνωστοποίησης, ανάλογα με την περίπτωση, 

ορίζοντας την ηµεροµηνία της αλλαγής: 

    

       Νοείται ότι, η περίληψη στην ετήσια έκθεση 

εταιρείας, λεπτομερειών σε σχέση με τους 

συμβούλους ή το γραμματέα, δεν θεωρείται ως 

συμμόρφωση προς την υποχρέωση που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος 

εδαφίου.». 



36 

 

 

    

  (β) με την αντικατάσταση των παραγράφων (α) και (β) 

του εδαφίου (5) αυτού, με τις ακόλουθες νέες 

παραγράφους: 

    

   «(α) η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να 

παραδοθεί η έκθεση που προβλέπεται στο εδάφιο 

(4) σε σχέση με το διορισμό των πρώτων 

συμβούλων της εταιρείας είναι η ίδια με την 

προθεσμία που προβλέπεται για την καταχώριση 

του ιδρυτικού εγγράφου δυνάμει των διατάξεων του 

άρθρου 14. και 

    

     (β)  η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να 

παραδοθεί η γνωστοποίηση αλλαγής που 

προβλέπεται στο εδάφιο (4) ορίζεται σε 

δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημέρα της 

αλλαγής.». 

    

  (γ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, 

του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

    

   «(5Α) Σε περίπτωση που μετά την κένωση θέσης 

αξιωματούχου για οποιοδήποτε λόγο, η εταιρεία 

παραλείπει να παραδώσει στον έφορο εταιρειών τη 

γνωστοποίηση που προβλέπεται στο εδάφιο (4) 

εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο 

(5), ο αξιωματούχος του οποίου η θέση κενώθηκε, ή 

σε περίπτωση θανάτου του, ο προσωπικός του 

αντιπρόσωπος δύναται να παραδώσει στον έφορο 

εταιρειών τη σχετική γνωστοποίηση στον 

καθορισμένο τύπο μαζί με ένορκη δήλωση που να 

βεβαιώνει το ακριβές της έκθεσης και ο έφορος 
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εταιρειών προβαίνει στην εγγραφή της 

γνωστοποίησης.». 

    

Τροποποίηση  

του άρθρου 198 

του βασικού 

νόμου. 

47. Το άρθρο 198 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή από το εδάφιο (3) αυτού, της λέξης «επίσημο» 

(δεύτερη γραμμή). 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 200 

του βασικού 

νόμου. 

48.  Το άρθρο 200 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή, από το εδάφιο (3) αυτού, της λέξης «επίσημο» 

(δεύτερη γραμμή). 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 201ΙΓ 

του βασικού 

νόμου. 

49. Το άρθρο 201ΙΓ του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού, ως 

ακολούθως: 

    

   (i) Με την αντικατάσταση της λέξης «καταθέτουν» 

(δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «παραδίδουν». 

και 

     

   (ii)  με την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «το 

οποίο» (πέμπτη γραμμή),  της φράσης 

«εγγράφεται και». και 

     

  (β) με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού, ως 

ακολούθως: 

    

   (i) με την αντικατάσταση της λέξης «καταθέτουν» 

(δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «παραδίδουν». 
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και  

     

   (ii) με την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση 

«στον Έφορο Εταιρειών» (τρίτη γραμμή),  της 

φράσης «για εγγραφή». 

     

Τροποποίηση  

του άρθρου 201Κ 

του βασικού 

νόμου. 

50. Το άρθρο 201Κ του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή, από το εδάφιο (1) αυτού, της λέξης «επίσημο» 

(δεύτερη γραμμή). 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 202 

του βασικού 

νόμου. 

51. Το άρθρο 202 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης 

«Πιστοποιημένο αντίγραφο» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη 

«Αντίγραφο». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 219 

του βασικού 

νόμου. 

52. Το άρθρο 219 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον 

ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 

    

   «Παράδοση αντιγράφου διατάγματος στον έφορο 

εταιρειών.». και 

    

  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

    

   «(1) Κατά την έκδοση διατάγµατος εκκαθάρισης, 

αντίγραφο του διατάγµατος παραδίδεται αµέσως και 

εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από τρεις (3) 

εργάσιμες ημέρες από την έκδοσή του, από την 
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εταιρεία ή όπως διαφορετικά δυνατό να καθοριστεί, 

στον έφορο εταιρειών ο οποίος προβαίνει στην 

εγγραφή του και στη δημοσίευσή του στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και 

Επίσημου Παραλήπτη.». 

    

Τροποποίηση  

του άρθρου 229 

του βασικού 

νόμου. 

53. Το άρθρο 229 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) αυτού, της φράσης  

«ειδοποιήσει για το διορισμό του τον έφορο εταιρειών» (πρώτη 

και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «παραδώσει για εγγραφή 

στον έφορο εταιρειών ειδοποίηση για το διορισμό του». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 237 

του βασικού 

νόμου. 

54. Το άρθρο 237 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της λέξης «αποστέλλει» 

(δεύτερη γραμμή), με τη φράση «παραδίδει για εγγραφή». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 243 

του βασικού 

νόμου. 

55. Το άρθρο 243 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 

 

 «(3) Αντίγραφο κάθε διατάγµατος που εκδίδεται µε βάση τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου, παραδίδεται αμέσως από την 

εταιρεία ή όπως διαφορετικά δυνατό να καθοριστεί, στον έφορο 

εταιρειών για εγγραφή και στον επίσημο παραλήπτη, ο οποίος 

το καταχωρίζει στα αρχεία που τηρεί αναφορικά με την 

εταιρεία». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 260 

του βασικού 

νόμου. 

56. Το άρθρο 260 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 

 

 «(2) Αντίγραφο του διατάγµατος παραδίδεται από τον 
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εκκαθαριστή µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία έκδοσης του διατάγματος για εγγραφή στον έφορο 

εταιρειών.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 262 

του βασικού 

νόμου. 

57.  Το άρθρο 262 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 

 «(1) Σε περίπτωση που  εταιρεία εγκρίνει ψήφισμα για εκούσια 

εκκαθάριση, παραδίδει στον έφορο εταιρειών αντίγραφο του 

ψηφίσματος, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έγκριση 

του ψηφίσματος και ο έφορος εταιρειών προβαίνει στην εγγραφή 

του και μεριμνά για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 266 

του βασικού 

νόμου. 

58. Το άρθρο 266 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως 

μετά τη φράση «έφορο εταιρειών» (τρίτη γραμμή) της φράσης 

«στον καθορισμένο τύπο». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 273 

του βασικού 

νόμου. 

59. Το άρθρο  273 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού, ως 

ακολούθως: 

    

   (i) Με την αντικατάσταση της λέξης 

«αποστέλλει» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη 

«παραδίδει» και  

     

   (ii) με την αντικατάσταση της λέξης «αποσταλεί» 

(τέταρτη γραμμή) με τη λέξη «παραδοθεί». 
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και 

     

  (β) με τη διαγραφή στο εδάφιο (5) αυτού, της λέξης 

«πιστοποιημένο» (τρίτη γραμμή). 

    

Τροποποίηση  

του άρθρου 283 

του βασικού 

νόμου. 

60.  Το άρθρο 283 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:   

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

    

   «(3) Εντός μίας (1) εβδοµάδας από την ηµεροµηνία 

των συνελεύσεων ή από την ηµεροµηνία της 

τελευταίας συνέλευσης, σε περίπτωση που οι 

συνελεύσεις δεν συγκροτούνται την ίδια ηµέρα, ο 

εκκαθαριστής παραδίδει στον έφορο εταιρειών 

αντίγραφο του λογαριασµού και έκθεση για τη 

συγκρότηση των συνελεύσεων και των 

ηµεροµηνιών τους, και σε περίπτωση που αυτά δεν 

παραδοθούν, ο εκκαθαριστής υπόκειται σε 

πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τα σαράντα δύο ευρώ 

(€42) για κάθε ηµέρα παράλειψης συμμόρφωσης 

προς τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου:   

    

    Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

απαρτία σε κάθε συνέλευση, ο εκκαθαριστής αντί 

της έκθεσης που προβλέπεται στο εδάφιο (3), 

παραδίδει έκθεση στην οποία αναφέρει ότι η 

συνέλευση συγκλήθηκε κατάλληλα και ότι σε αυτήν 

δεν υπήρξε απαρτία και µε την υποβολή της εν 

λόγω έκθεσης λογίζεται ότι εφαρµόστηκαν οι 

διατάξεις του παρόντος εδαφίου αναφορικά µε την 
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παράδοση έκθεσης για τη συνέλευση εκείνη.». και 

    

  (β) με τη διαγραφή από το εδάφιο (5) αυτού, της λέξης 

«επίσημο». 

    

Τροποποίηση  

του άρθρου 290 

του βασικού 

νόμου. 

61.  Το άρθρο 290 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του  εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 

 «(3) Αντίγραφο διατάγµατος που εκδόθηκε δυνάµει των 

διατάξεων του παρόντος άρθρου με το οποίο αναστέλλεται η 

διαδικασία εκκαθάρισης παραδίδεται αµέσως από την εταιρεία, 

ή όπως διαφορετικά δυνατό να καθοριστεί, στον έφορο 

εταιρειών για εγγραφή.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 321 

του βασικού 

νόμου. 

62. Το άρθρο 321 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, της λέξης «αποστέλλει» 

(τέταρτη γραμμή), με τη λέξη «παραδίδει». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 326 

του βασικού 

νόμου. 

63. Το άρθρο 326 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «επίσημο» 

(τέταρτη γραμμή). 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 327  

του βασικού 

νόμου. 

64. Το άρθρο 327 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, 

του ακόλουθου νέου εδάφιου: 

    

   «(2Α) Ο έφορος εταιρειών δύναται επίσης να 
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διαγράψει εταιρεία από το μητρώο- 

    

    (α) Κατόπιν αίτησης των συμβούλων της 

η οποία παραδίδεται στον έφορο 

εταιρειών στον καθορισμένο τύπο. 

      

    (β) σε περίπτωση παράλειψης καταβολής 

από την εταιρεία του ετήσιου τέλους 

που προβλέπεται στο άρθρο 391 για 

περίοδο ενός έτους, από την 

ημερομηνία που αυτό κατέστη 

πληρωτέο.». και 

      

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

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

    

   «(3)  Σε περίπτωση που ο έφορος εταιρειών- 

    

    (α) Αποστείλει επιστολή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του εδαφίου (1) και/ή του 

εδαφίου (2), και λάβει απάντηση ότι η 

εταιρεία δεν διεξάγει εργασία ή ότι δεν 

βρίσκεται σε λειτουργία ή δεν λάβει 

οποιαδήποτε απάντηση μέσα σε ένα (1) 

μήνα από την αποστολή δεύτερης 

επιστολής, ή 

      

    (β) λάβει αίτηση που υποβάλλεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (2Α), ή 

      

    (γ) διαπιστώσει ότι εταιρεία έχει παραλείψει 

να καταβάλει το ετήσιο τέλος που 



44 

 

 

προβλέπεται στο άρθρο 391 για 

περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία 

που αυτό κατέστη πληρωτέο, 

      

    δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας και αποστέλλει στην εταιρεία 

μέσω ταχυδρομείου, ειδοποίηση ότι μετά την 

πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία 

της ειδοποίησης, η επωνυμία της εταιρείας 

που αναφέρεται στην ειδοποίηση, εκτός αν 

αποδειχθεί αιτία για το αντίθετο, θα διαγραφεί 

από το μητρώο και τότε η εταιρεία διαλύεται.». 

     

Τροποποίηση 

του άρθρου 340 

του βασικού 

νόμου. 

65. Το άρθρο 340 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του 

εδαφίου (1) αυτού, της λέξης «αποστείλει» (δεύτερη 

γραμμή), με τη φράση «παραδώσει για εγγραφή». και   

    

  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της 

λέξης «αποστείλει» (έβδομη γραμμή), με τη φράση 

«παραδώσει για εγγραφή». 

    

Τροποποίηση  

του άρθρου 350 

του βασικού 

νόμου. 

66. Το άρθρο 350 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου 

(1) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «στον έφορο 

εταιρειών» (τρίτη γραμμή), της φράσης «για 

εγγραφή». 
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  (β) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (iii) της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά 

τη φράση «στον έφορο εταιρειών» (πρώτη γραμμή), 

της φράσης «για εγγραφή». και 

    

  (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά 

τη φράση «στον έφορο εταιρειών» (έβδομη και όγδοη 

γραμμή), της φράσης «για εγγραφή». 

    

Τροποποίηση 

του άρθρου 363 

του βασικού 

νόμου. 

67. Το άρθρο 363 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

    

   «(3) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να αποφασίζει 

την ετοιμασία σφραγίδας ή σφραγίδων για την 

επικύρωση εγγράφων που απαιτούνται ή συνδέονται 

µε την εγγραφή εταιρειών ή οποιωνδήποτε άλλων 

εγγράφων που χορηγούνται από τον έφορο εταιρειών 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.».και 

    

  (β) με τη διαγραφή από το εδάφιο (4) αυτού, της φράσης 

«,ή στην απουσία του στον» (τέταρτη γραμμή). 

    

Τροποποίηση 

του άρθρου 365 

του βασικού 

νόμου. 

68. Το άρθρο 365 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (ii) της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, της λέξης 
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«αποστέλλεται» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη 

«παραδίδεται». και 

    

  (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, 

του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

    

   «(3Α) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 37Α 

οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε 

πιστοποίηση από τον έφορο εταιρειών περιλαμβάνει 

και αναφορά σε οποιοδήποτε άλλο λειτουργό 

κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από τον έφορο 

εταιρειών.». 

    

Τροποποίηση  

του άρθρου 365Β 

του βασικού 

νόμου. 

69. Το άρθρο 365Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 

 «(2) Στο μητρώο εγγραφής εταιρειών που τηρείται δυνάμει των 

διατάξεων του εδαφίου (1) δημοσιεύονται σε ηλεκτρονική μορφή 

τα ακόλουθα έγγραφα και/ή στοιχεία που παραδίνονται ή 

καταχωρούνται στον έφορο εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος Νόμου, τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως 

“στοιχεία υποχρεωτικής δημοσιότητας”- 

  

  (α) Το ιδρυτικό έγγραφο, 

    

  (β) το καταστατικό, εφόσον αποτελεί αντικείμενο 

ιδιαιτέρας πράξεως, 

    

  (γ) οποιαδήποτε τροποποίηση στο ιδρυτικό έγγραφο, 

    

  (δ) οποιαδήποτε τροποποίηση στο καταστατικό, 

περιλαμβανομένου κάθε ψηφίσματος που 
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απαιτείται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου 

να ενσωματωθεί ή να επισυναφθεί στο 

καταστατικό, 

    

  (ε) κατόπιν τροποποίησης του ιδρυτικού εγγράφου ή 

καταστατικού, το κείμενο του τροποποιημένου 

εγγράφου στη νέα διατύπωσή του, 

    

  (στ) το πιστοποιητικό σύστασης και κάθε αλλαγής 

ονόματος, 

    

  (ζ) ο διορισμός, η αποχώρηση, καθώς και τα ατομικά 

στοιχεία, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε 

αλλαγής των στοιχείων αυτών, των προσώπων, τα 

οποία είτε ως όργανο προβλεπόμενο από τον 

Νόμο, είτε ως μέλη τέτοιου οργάνου- 

    

   (i) έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την 

εταιρεία έναντι τρίτων και να την 

εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου. τα 

αναφερόμενα στη δημοσιότητα στοιχεία 

πρέπει να διευκρινίζουν κατά πόσο τα 

πρόσωπα που έχουν την εξουσία να 

δεσμεύουν την εταιρεία, δύνανται να 

ενεργούν μόνα τους ή αν οφείλουν να 

ενεργούν από κοινού, 

     

   (ii) συμμετέχουν στη διοίκηση, στην 

εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας, 

     

  (η) κάθε ετήσια έκθεση, 

    

  (θ) τα έγγραφα που πρέπει να καταχωρούνται στον 
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έφορο εταιρειών δυνάμει των διατάξεων του 

εδαφίου (1) του άρθρου 121, 

    

  (ι) λεπτομέρειες για το εγγεγραμμένο γραφείο της 

εταιρείας και οποιασδήποτε αλλαγής αυτού, 

    

  (ια) οποιαδήποτε μεταφορά της έδρας της εταιρείας, 

    

  (ιβ) κάθε διάταγμα εκκαθάρισης, συνέχισης 

εκκαθάρισης υπό την εποπτεία του δικαστηρίου ή 

αναστολής εκκαθάρισης, 

    

  (ιγ) γνωστοποιήσεις διορισμού εκκαθαριστή και τα 

ατομικά στοιχεία αυτού, 

    

  (ιδ) τη διάλυση και κάθε διάταγμα διάλυσης εταιρείας, 

    

  (ιε) κάθε ψήφισμα εκούσιας εκκαθάρισης, 

    

  (ιστ) έκθεση εκκαθαριστή μετά από τελική συνέλευση, 

    

  (ιζ) η διαγραφή εταιρείας από το μητρώο, 

    

  (ιη) οποιαδήποτε έκθεση ή πιστοποιητικό κεφαλαίου, 

    

  (ιθ) οποιαδήποτε έκθεση παραχώρησης μετοχών, 

    

  (κ) αντίγραφο ψηφίσματος σύμφωνα με τις διατάξεις 

του εδαφίου (5) του άρθρου 60Β,  

    

  (κα) αντίγραφο οποιασδήποτε έκθεσης που 

συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

47Β σε σχέση με εκτίμηση της αξίας των 
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εισφορών σε είδος και 

    

  (κβ) κοινοποίηση που δίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του εδαφίου (1) του άρθρου 61.». 

    

Τροποποίηση  

του άρθρου 365Γ 

του βασικού 

νόμου. 

70. Το άρθρο 365Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 

 «(1) Τα στοιχεία υποχρεωτικής δημοσιότητας, τα οποία είχαν 

καταχωρηθεί στο μητρώο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2006, 

δύναται  να μη μετατραπούν σε ηλεκτρονική μορφή.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 365Δ 

του βασικού 

νόμου. 

71. Το άρθρο 365Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) αυτού, με τα 

ακόλουθα νέα εδάφια: 

  «(1) Πιστοποιημένα αντίγραφα ή 

αποσπάσματα των στοιχείων υποχρεωτικής 

δημοσιότητας τα οποία έχουν καταχωρηθεί 

στο μητρώο χορηγούνται κατόπιν αίτησης είτε 

εντύπως είτε με ηλεκτρονικά μέσα, κατ’ 

επιλογήν του αιτούντος, ασχέτως εάν η 

καταχώριση των εγγράφων αυτών έγινε στο 

μητρώο εγγραφής εταιρειών πριν ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2007.   

   

  (2)  Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου 

(1), τα στοιχεία υποχρεωτικής δημοσιότητας 

που είχαν καταχωρηθεί στο μητρώο, δυνάμει 

των διατάξεων των άρθρων 4 έως 13, σε 

έντυπη μορφή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006 

και τουλάχιστον δέκα (10) έτη πριν την 
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καταχώριση της προβλεπόμενης στο εδάφιο 

(1) αίτησης, δεν χορηγούνται με ηλεκτρονικά 

μέσα. 

   

  (3) Τα παρεχόμενα αντίγραφα και 

αποσπάσματα των στοιχείων υποχρεωτικής 

δημοσιότητας δύναται να χορηγηθούν χωρίς 

πιστοποίηση, εκτός εάν ο αιτητής το ζητήσει 

ρητώς. 

   

  

 

 

188(Ι) του 2004 

34(Ι) του 2009 

86(Ι) του 2012. 

(4) Κατά την πιστοποίηση ηλεκτρονικών 

αντιγράφων και αποσπασμάτων γίνεται χρήση 

τουλάχιστον μιας προηγμένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής, όπως αυτή ορίζεται στον περί του 

Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές 

Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα 

Νόμο.». 

   

Τροποποίηση  

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 365Θ. 

72. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 365Η αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

  

 «Παράδοση, 

καταχώριση, 

κοινοποίηση και 

γνωστοποίηση 

εγγράφων στον 

έφορο εταιρειών. 

365Θ.-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του 

παρόντος άρθρου, κάθε στοιχείο ή έγγραφο 

το οποίο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο 

παραδίδεται, καταχωρείται, κοινοποιείται, 

γνωστοποιείται ή δίδεται στον έφορο 

εταιρειών, θεωρείται ότι έχει ληφθεί δεόντως 

από τον έφορο εταιρειών εφόσον 

παραδόθηκε σε καθορισμένο γραφείο 

εγγραφής ή υποβλήθηκε με ηλεκτρονικά 
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μέσα, σύμφωνα με τις εκάστοτε σε ισχύ 

οδηγίες του εφόρου εταιρειών και εφόσον 

καταβλήθηκε το καθορισμένο τέλος. 

   

  (2) Εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά 

στον παρόντα Νόμο, στοιχεία ή έγγραφα 

που παραδίδονται στον έφορο εταιρειών 

σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), 

μπορούν να παραδοθούν μόνο από ή εκ 

μέρους εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 

εταιρείας ή το γραμματέα της ή από άλλο 

πρόσωπο που ο έφορος εταιρειών με 

οδηγίες του δύναται να καθορίσει. 

   

  (3) Ο έφορος εταιρειών δύναται να εκδίδει 

οδηγίες με τις οποίες να διευκρινίζει- 

   

   (α) Τον τρόπο πιστοποίησης 

εγγράφων που παραδίδονται 

στον έφορο εταιρειών, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου, 

     

   (β) τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της 

εξουσιοδότησης προσώπων που 

παραδίδουν ή υποβάλλουν 

έγγραφα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου, 

     

   (γ) τις διαδικασίες αναγνώρισης και/ή 

επιβεβαίωσης της ταυτότητας 

προσώπων που παραδίδουν ή 

υποβάλλουν έγγραφα, σύμφωνα 
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με τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου,  

     

   (δ) τα ελάχιστα στοιχεία και 

συνοδευτικά έγγραφα που 

θεωρούνται ως υποχρεωτικά ή 

υποχρεωτικά σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις από τον έφορο 

εταιρειών, κατά την παράδοση, 

καταχώριση, κοινοποίηση ή 

γνωστοποίηση στον έφορο 

εταιρειών, οποιουδήποτε 

στοιχείου ή εγγράφου δυνάμει 

των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου, 

     

   (ε) τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη 

προκειμένου να κρίνει το όνομα 

εταιρείας ως ανεπιθύμητο 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 18. 

     

  (4)  Οι  οδηγίες του εφόρου εταιρειών που 

αναφέρονται στο εδάφιο (3) δημοσιεύονται 

στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος 

Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 

Παραλήπτη και αναρτώνται σε περίοπτη 

θέση στο γραφείο του.». 

   

Τροποποίηση  

του άρθρου 368 

του βασικού 

νόμου. 

73. Το άρθρο 368 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της λέξης «αποστείλει» 

(δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «παραδώσει». 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 390 

του βασικού 

νόμου. 

74. Το άρθρο 390 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «καταγράφει 

το διάταγμα στα βιβλία του σχετικά με την εταιρεία» (τέταρτη και 

πέμπτη) με τη φράση «προβαίνει στην εγγραφή του». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 391 

του βασικού 

νόμου. 

75. Το άρθρο 391 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α) Με την αντικατάσταση της λέξης «Σε» (πρώτη 

γραμμή) στο  εδάφιο (2) αυτού, με τη φράση 

«Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 327, σε». 

και 

    

  (β) με τη διαγραφή του εδάφιου (3) αυτού. 

    

Τροποποίηση  

του άρθρου 391Α 

του βασικού  

νόμου. 

76. Το άρθρο 391Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με 

τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 

    

   «Εξαίρεση εταιρειών που βρίσκονται στις μη 

ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές από την 

υποχρέωση καταβολής τελών και καταχώρισης 

ετήσιας έκθεσης.». και 

    

  (β) με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη 

«επιβαρύνσεων» (δέκατη γραμμή), της φράσης «και 

ούτε στην καταχώριση ετήσιας έκθεσης σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 120.». 
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Τροποποίηση  

του Έκτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

77.  Το Έκτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση στο υποσημείο (α) του 

σημείου 5 του Μέρους Ι αυτού, της φράσης «τη 

δέκατη τέταρτη ημέρα μετά την ετήσια γενική 

συνέλευση της εταιρείας για το έτος», με τη φράση 

«την ημερομηνία της σύνταξης της ετήσιας 

έκθεσης». 

    

  (β) με την τροποποίηση του Τύπου του Μέρους ΙΙ 

αυτού, ως ακολούθως: 

    

   (i) με την αντικατάσταση στην αρχή αυτού, της 

φράσης «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ της 

................................... Λίμιτεδ, που 

συντάχθηκε μέχρι την ................. ημέρα του 

..................................., 19........ (που είναι η 

δέκατη τέταρτη ημέρα μετά την ημερομηνία 

της ετήσιας γενικής συνέλευσης για το έτος 

19.......).», με τη φράση «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

της ................................... Λίμιτεδ, που 

συντάχθηκε μέχρι την ……….. ημέρα του 

μήνα …. του έτους .........». 

     

   (ii) με την αντικατάσταση στο σημείο 5 αυτού, 

της φράσης «τη δέκατη τέταρτη ημέρα μετά 

την ετήσια Συνέλευση για το έτος 19......», με 

τη φράση «την ημερομηνία της σύνταξης της 

ετήσιας εκθεσης», και 
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   (iii) με την τροποποίηση του κειμένου που 

ακολουθεί τον υπότιτλο «Πιστοποιημένα 

αντίγραφα οικονομικών καταστάσεων, 

εκθέσεως συμβούλων, και εκθέσεως 

ελεγκτών» ώστε να προστεθεί αμέσως μετά 

τη λέξη «γλώσσα» (πέμπτη γραμμή) με τη 

φράση «πλην της Αγγλικής και άλλης 

γλώσσας ευρέως διαδεδομένης στον διεθνή 

χρηματοοικονομικό τομέα που ο έφορος έχει 

με οδηγίες του καθορίσει». 

     

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος  

Νόμου. 

78.-(1)  Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του 

άρθρου 365Θ, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 

ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 

  

       (2)  Οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 365Θ τίθενται 

σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

 

 

 

 

 

 


