
 
 
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                 Ν. 147(Ι)/2018 
Αρ. 4678, 18.12.2018                               

Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 
52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 147(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ.116. 

77 του 1977 
54(I) του 2011 

146(I) του 2011 
147(I) του 2014 
144(I) του 2015 
95(I) του 2016. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και 
Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

 
 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά 
του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 

 «“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 38 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 38 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό 
της φράσης «στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας» (πρώτη γραμμή), με τη φράση 
«σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 46Α 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Η παράγραφος (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 46Α του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 
διαγραφή από αυτή της λέξης «γραπτή» (δεύτερη γραμμή).  

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 50 
του βασικού 
νόμου. 

5.  Η παράγραφος (β) το άρθρου 50 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από αυτή της 
λέξης «χριστιανικά» (τρίτη γραμμή).  

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 51 
του βασικού 
νόμου. 

6.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 51 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 (α)    Με  την  αντικατάσταση από αυτό της φράσης «γραπτής δήλωσης κατά τον» (τρίτη γραμμή) με 
τη φράση «δήλωσης στον»∙ και  

   
 (β)     με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
   
      «(δ) το παρόν όνομα ή ονόματα και επώνυμο, υπηκοότητα, και τη συνήθη διαμονή καθενός 

φυσικού προσώπου το οποίο είναι συνέταιρος, είτε γενικός είτε περιορισμένης ευθύνης, και την 
επωνυμία του νομικού προσώπου και το εγγεγραμμένο ή κύριο γραφείο κάθε νομικού 
προσώπου το οποίο είναι συνέταιρος·».   

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 52 
του βασικού 
νόμου. 

7.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 52 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

  (α)  Με τη διαγραφή από αυτό της λέξης «γραπτής» (τρίτη γραμμή)∙ και  
   
  (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
   
  «(δ) το παρόν όνομα ή ονόματα και επώνυμο, την υπηκοότητα, και  τη συνήθη διαμονή του 

φυσικού προσώπου και την επωνυμία και το εγγεγραμμένο ή κύριο γραφείο της 
εταιρείας∙».   



 

 

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 53 
του βασικού 
νόμου. 

8.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 53 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο:   

   
  «(1)  Όταν οίκος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαιτείται να εγγραφεί δυνάμει των διατάξεων της 

παραγράφου (δ) του άρθρου 50, η εγγραφή αυτή γίνεται με αποστολή ή παράδοση στον Έφορο 
δήλωσης στον καθορισμένο τύπο, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών που 
ορίζεται σε αυτή, η οποία υπογράφεται από όλους τους συνέταιρους του οίκου ή του φυσικού ή 
νομικού προσώπου, ανάλογα με την περίπτωση και η οποία περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία, δηλαδή, 
το όνομα ή ονόματα και επώνυμο, υπηκοότητα και συνήθη διαμονή ή, ανάλογα με την περίπτωση, 
την επωνυμία κάθε προσώπου ή νομικού προσώπου εκ μέρους του οποίου διεξάγεται η εργασία: 

   
  Νοείται ότι αν οι εργασίες διεξάγονται βάσει οποιουδήποτε εμπιστεύματος και οποιοιδήποτε από 

τους δικαιούχους είναι κατηγορία παιδιών ή άλλων προσώπων, περιγραφή της κατηγορίας είναι 
επαρκής.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 57 
του βασικού 
νόμου. 

9.  Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, 
του ακόλουθου νέου εδαφίου (5): 

 «(5) Ο Έφορος δύναται να διαγράψει από το μητρώο οποιοσδήποτε οίκο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
παραλείπει να καταχωρήσει σε αυτόν οποιοδήποτε έγγραφο προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου να καταχωρηθεί σε αυτόν, και η διαγραφή αυτή γίνεται μετά την παρέλευση έξι (6) τουλάχιστο 
μηνών από την ημερομηνία της επιστολής του Εφόρου με την οποία ζητήθηκε το έγγραφο αυτό και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 59 
του βασικού 
νόμου. 

10.  Το άρθρο 59 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

  (α)  Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον νέο πλαγιότιτλο «Δημοσίευση 
καταχωρίσεων στο μητρώο.»∙ και  

   
  (β)  με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την 

προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης: 
   
  «Νοείται ότι, ο Έφορος δύναται, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τη δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με δημοσίευση σε ηλεκτρονική εφημερίδα την οποία 
διατηρεί και διαχειρίζεται ο ίδιος, η οποία θα επιτρέπει στο κοινό την πρόσβαση και τη 
διαδικτυακή περιήγηση στις δημοσιευμένες πληροφορίες κατά χρονολογική σειρά μέσω της 
ιστοσελίδας του Εφόρου και σε τέτοια περίπτωση κάθε αναφορά στο παρόν άρθρο στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας θα νοείται ότι αποτελεί αναφορά στην εν λόγω ηλεκτρονική 
εφημερίδα.». 

  
Διαγραφή του 
άρθρου 61 του 
βασικού νόμου. 
147(Ι) του 2018. 

11.  Το άρθρο 61 του βασικού νόμου διαγράφεται ένα χρόνο μετά την έναρξη της ισχύος του περί 
Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικού) Νόμου 
του 2018. 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 61Α. 
 

12.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 61 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 61Α: 

 «Χρηματική 
επιβάρυνση και 
επιβολή ποινής για 
παράλειψη υποβολής 
δήλωσης. 

61Α.-(1) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε οίκος, νομικό ή φυσικό 
πρόσωπο ή κάθε συνεταίρος αυτών, παραλείπει να υποβάλει δήλωση για την 
αλλαγή του τόπου εργασίας οίκου, φυσικού ή νομικού προσώπου και/ή την 
αλλαγή στα στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιοκτήτη εμπορικής 
επωνυμίας και/ή την αλλαγή στα στοιχεία υφιστάμενου συνεταίρου και/ή το 
διορισμό νέου συνεταίρου και/ή την παύση υφιστάμενου συνεταίρου στον 
καθορισμένο τύπο εντός του χρόνου που ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου, ο Έφορος επιβάλλει χρηματική επιβάρυνση που δεν υπερβαίνει τα 
πενήντα ευρώ (€50) και περαιτέρω επιβάρυνση ενός ευρώ (€1) για κάθε ημέρα 
συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό πόσο των διακοσίων 
πενήντα ευρώ (€250) για κάθε παράβαση. 



 

 

 

   
       (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), σε περίπτωση που 

οποιοσδήποτε οίκος, νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή κάθε συνεταίρος αυτών, 
χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να  υποβάλει οποιαδήποτε δήλωση ή /και να 
ενεργήσει κατά τον τρόπο αυτό και εντός του χρόνου που ορίζεται στις διατάξεις 
του παρόντος Νόμου, υπόκειται κατόπιν συνοπτικής καταδίκης σε πρόστιμο 
που δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ (€50) για κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της 
οποίας συνεχίζεται η παράλειψη, και το Δικαστήριο διατάσσει να υποβληθεί 
δήλωση με τα απαιτούμενα στοιχεία στον Έφορο εντός τέτοιας χρονικής 
περιόδου ως ήθελε οριστεί στο διάταγμα.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 64Α 
του βασικού 
νόμου. 

13.  Το άρθρο 64Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:   
 

  (α)   Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τη φράση 
«καταρτίζουν ετήσια έκθεση» (πρώτη γραμμή), της φράσης «στον καθορισμένο τύπο»∙ και  

   
  (β)     με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (5): 
   
  «(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (4) και ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη 

ή ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, ο Έφορος επιβάλλει σε οποιοδήποτε οίκο που 
παραλείπει να παραδώσει ετήσια έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, 
εντός της χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, χρηματική επιβάρυνση πενήντα ευρώ (€50) και 
περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης 
κατά τους έξι (6) πρώτους μήνες και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση δύο ευρώ (€2) για 
κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης αυτής μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των 
πεντακοσίων ευρώ (€500) για κάθε παράβαση.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 65 
του βασικού 
νόμου. 

14. Το εδάφιο (1) του άρθρου 65 του βασικού νόμου τροποποιείται  με την αντικατάσταση των 
παραγράφων (α) και (β) αυτού από τις ακόλουθες νέες παραγράφους: 

   
  «(α) στην περίπτωση οίκου, το παρόν όνομα ή ονόματα, ή τα αρχικά αυτών και τα παρόντα 

επώνυμα, όλων των συνεταίρων στον οίκο, ή, στην περίπτωση που είναι συνέταιρος νομικό 
πρόσωπο, την επωνυμία του νομικού προσώπου, εκτός ετερόρρυθμου συνεταίρου διά 
μετοχών, και στην περίπτωση συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης κατά πόσο ο 
συνέταιρος αυτός είναι συνέταιρος περιορισμένης ευθύνης· 

   
    (β)  στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το παρόν όνομα ή ονόματα ή τα αρχικά αυτών και το 

παρόν επώνυμο και την υπηκοότητά του αν δεν είναι Κυπριακή∙ και». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 67 
του βασικού 
νόμου. 

15.  Το άρθρο 67 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  
  (α)  Με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού, και τον αναγραμματισμό της 

παραγράφου (δ) σε (γ)∙ και  
   
  (β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   
  «(3) Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, να καθορίζει και να ρυθμίζει τους τύπους που θα χρησιμοποιηθούν για 
οποιοδήποτε θέμα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.». 

  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

16.–(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από 
την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  
 (2) Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13(β) του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ ένα χρόνο μετά την 

ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
  
 (3) Οι διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ την 15η ημέρα μετά την 

ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 



 

 

 

 


