
ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  

ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

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

 

 Για σκοπούς εναρμονίσεως προς τις πράξεις της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τον τίτλο: 

  

 «Τέταρτη Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 

1978, βασιζόμενη στο άρθρο 54 δεύτερη παράγραφος της 

Συνθήκης, περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων 

μορφών» (EE L 222 της 25.7.1978, σελ.11) όπως έχει τροποποιηθεί 

μέχρι την Οδηγία του Συμβουλίου αρ.2003/38/ΕΚ (ΕΕ L120 της 

13.5.2003, σελ.22), 

 

«Έβδομη Οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

1983, βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της 

Συνθήκης περί των ενοποιημένων λογαριασμών» (EE L193 του 

Συμβουλίου της 27.6.1983, σελ. 1) όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι 

την Οδηγία του Συμβουλίου αρ.2001/65/ΕΚ (ΕΕ L 283 της 

27.10.2001, σελ.28), 

 

«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, οι οποίες διέπονται από το δίκαιο 

άλλου κράτους μέλους» (EE L 395 της 21.12.1989, σελ. 36) όπως 

έχει τροποποιηθεί μέχρι την Οδηγία του Συμβουλίου αρ.2001/65/ΕΚ 

(EE L283 της 27.10.2001, σελ.28), 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

           Κεφ. 113 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Περί Εταιρειών 

(Τροποποιητικός)(Αρ.2) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με 
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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 

70(Ι) του 2003. 

τον Περί Εταιρειών 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 ως εξής: 

  

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

των όρων «λογαριασμοί» και «λογαριασμοί συγκροτημάτων» 

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά ως ακολούθως : 

 

 «λογαριασμοί» σημαίνει τις οικονομικές καταστάσεις. 

  

 «λογαριασμοί συγκροτημάτων» σημαίνει τις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 

(β) του εδαφίου (1) του άρθρου 142· 

  

    (β) Με την εισαγωγή στο εδάφιο (1) αυτού, στην κατάλληλη 

αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των 

ερμηνειών τους: 

 

«δημοσιοποίηση» σημαίνει την παρουσίαση στην εταιρεία σε  
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γενική συνέλευση, την αποστολή εγγράφων βάσει του  

εδαφίου (2) του άρθρου 152, ως και την κάθε ανάγνωση, 

ανακοίνωση, έκδοση, κυκλοφορία ή δημοσίευση. 

 

«∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα», σημαίνει  τα εκάστοτε εν ισχύι 

International Accounting Standards (IAS) και τα International 

Financial Reporting Standards (IFRS), καθώς και τα συναφή 

κείμενα, τα οποία εκδίδονται υπό τη γενική εποπτεία του 

International Accounting Standards Board (IASB)· 
 

 «ελεγκτής» σημαίνει το πρόσωπο που έχει διορισθεί ως 

ελεγκτής όπως προβλέπεται στα άρθρα 155 έως 155ΣΤ. 

 

 «έλεγχος» σημαίνει έλεγχο ως προβλέπεται στο άρθρο 156. 

 

 «εταιρεία (ή εταιρείες) κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης(ΕΕ)» σημαίνει εταιρεία που έχει μια από τις 

ακόλουθες εταιρικές μορφές: - 

  

 (i) στη Γερμανία: die Aktiengesellschaft, die 

Komanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung; 

(ii) στο Βέλγιο: la société anonyme/de naamloze 

vennootschap, la société en commandite par actions / de 

commanditaire vennootchap op aandelen, la société à 

responsabilité limitée/de personenvennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid;  

(iii) στη ∆ανία: aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, 

anpartsselskkaber; 

(iv) στη Γαλλία: la société anonyme, la société en commandite 

par actions, la société à responsabilité limitée;  

(v) στην Ιρλανδία: public companies limited by shares or by 

guarantee, private companies limited by shares or by 
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guarantee; 

(vi) στην Ιταλία: la societa per azioni, la societa in 

accomandita per azioni, la societa a  responsabilita 

limitata;  

(vii) στο Λουξεμβούργο: la société anonyme, la société en 

commandite par actions, la société à  responsabilité 

limitée; 

(viii) στην Ολλανδία: de naamloze vennootschap, de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;  

(ix) στο Ηνωμένο Βασίλειο: public companies limited by 

shares or by guarantee, private companies limited by 

shares or by guarantee;  

(x) στην Ελλάδα: την ανώνυμη εταιρεία, την εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης, την ετερόρρυθμη κατά μετοχάς 

εταιρεία; 

(xi) στην Ισπανία: la sociedad anonima, la sociedad 

commanditaria por acciones, la sociedad de 

responsabilidad limitada; 

(xii) στην Πορτογαλία: la sociedad anonima, de 

responsabilidade limitada, a sociedadde em comandita 

por accões, a sociedade por quotas de responsabilidada 

limitada; 

(xiii) στην Αυστρία: die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung; 

(xiv) στη Φινλανδία: osakeyhtiö/aktiebolag; 

(xv) στη Σουηδία: aktiebolag; 

(xvi) στη Τσεχία: společnost s ručením omezeným, akciová 

společnost;  

(xvii) στην Εσθονία: aktsiaselts, osaühing; 

(xviii) στη Λετονία: akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību; 

(xix) στη Λιθουανία: akcinės bendrovės, uždarosios akcinės 

bendrovės; 
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(xx) στην Ουγγαρία: részvénytársaság, korlátolt felelősségű 

társaság; 

(xxi) στη Μάλτα:kumpanija pubblika/public limited liability 

company, kumpanija privata/private limited liability 

company, soċjeta in akkomandita bil-kapital maqsum 

f'azzjonijiet/partnership en commandite with the capital 

divided into shares; 

(xxii) στην Πολωνία: spółka akcyjna, spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna; 

(xxiii) στη Σλοβενία: delniška družba, družba z omejeno 

odgovornostjo, komanditna delniška družba; 

(xxiv) στη Σλοβακία: akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením 

obmedzeným· 

  

  «οικονομικές καταστάσεις» σημαίνει τις οικονομικές 

καταστάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 142 και 144. 

 

 «συγκρότημα εταιρειών» σημαίνει το σύνολο εταιρειών, το 

οποίο αποτελείται από τη μητρική και τη θυγατρική ή τις 

θυγατρικές της. 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 121 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 121 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 

Νόμου, και με την επιφύλαξη της 

παραγράφου (β), στη ετήσια έκθεση 

επισυνάπτονται αντίγραφα όλων των 

εγγράφων που παρουσιάσθηκαν στην 

εταιρεία σε γενική συνέλευση κατά το εδάφιο 

(1) του  άρθρου 152. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3765, 31/10/2003 167(I)/2003



 6

 

   (β) Η κατά την παράγραφο (α) υποχρέωση 

επισυνάψεως δεν έχει εφαρμογή –  

 

(i) σε όσες προαιρετικές καταστάσεις 

ήθελε παρουσιάσει η εταιρεία. και 

 

(ii) στην έκθεση των συμβούλων, 

 

    αλλά μόνο αν αντίγραφό τους είναι 

διαθέσιμο στο κοινό. ». 

   

  (β) Με τη διαγραφή  του εδαφίου (2) αυτού. 

   

Κατάργηση του 

άρθρου 123 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 123 του βασικού νόμου καταργείται. 

  

Αντικατάσταση 

του υπότιτλου 

στο Μέρος IV του 

βασικού νόμου. 

5. Ο υπότιτλος «Λογαριασμοί και Έλεγχος» στο Μέρος ΙV του 

βασικού  νόμου αντικαθίσταται από τον υπότιτλο «Οικονομικές 

καταστάσεις και Έλεγχος». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 141 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 141 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: 

  

 (α) Με αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού με τα ακόλουθα 

νέα εδάφια: 

   

  «(1) Οι σύμβουλοι μεριμνούν ώστε να τηρούνται τα 

λογιστικά βιβλία τα οποία κρίνονται αναγκαία για την 

κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με 

τον παρόντα Νόμο. 
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  (2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), θεωρείται ότι 

δεν τηρούνται κατάλληλα λογιστικά βιβλία, αν τα 

τηρούμενα βιβλία δεν είναι επαρκή για την 

παρουσίαση αληθινής και δίκαιης εικόνας των 

υποθέσεων της εταιρείας όπως και την εξήγηση των 

συναλλαγών της.». 

   

 (β) με την αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου του εδαφίου (4) 

αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:  

   

  «Αν σύμβουλος εταιρείας παραλείπει να λάβει τα 

εύλογα μέτρα για συμμόρφωση με τις διατάξεις του 

άρθρου αυτού, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε 

περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που 

δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν 

υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές 

ποινές:». 

   

 (γ) Με τη διαγραφή του γράμματος (α) μετά από τις λέξεις «Νοείται 

ότι-» (πρώτη γραμμή) και την κατάργηση του στοιχείου (β) της 

επιφύλαξης του εδαφίου (4). 

  

Αντικατάστασή 

των άρθρων 142 

και 143 του 

βασικού νόμου. 

7. Τα άρθρα 142 και 143 του βασικού νόμου αντικαθίστανται από τα 

ακόλουθα νέα άρθρα: 

 «Ετήσιες και 

ενοποιημένες 

οικονομικές 

καταστάσεις. 

142. (1)(α) Οι σύμβουλοι μεριμνούν ώστε να 

καταρτίζεται για κάθε εταιρεία ένα πλήρες 

σύνολο οικονομικών καταστάσεων, ως το 

σύνολο αυτό ορίζεται στα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. 

   

     (β) Κάθε εταιρεία, η οποία έχει θυγατρικές, 

ενοποιεί τις οικονομικές καταστάσεις της με 
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τις καταστάσεις των θυγατρικών της ως 

ορίζεται στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι 

δε κατά τον τρόπο αυτό ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται 

ενώπιον της μητρικής εταιρείας σε γενική 

συνέλευση. 

   

     (γ) Πέραν των επιβαλλομένων από τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα πληροφοριών, στις 

οικονομικές καταστάσεις, και κατά 

προτίμηση στις σημειώσεις, παρουσιάζεται 

και πληροφόρηση  σχετικά με: 

 

(i) τα απαιτούμενα από τα άρθρα 183 έως 189 

 στοιχεία, 

 

(ii) την αμοιβή των ελεγκτών, καθώς και όσα 

ποσά δαπανήθηκαν σε σχέση με τα έξοδα 

αυτών. 

   

  (2)(α) Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται 

το αργότερο δεκαοκτώ μήνες μετά τη 

σύσταση της εταιρείας και στη συνέχεια 

τουλάχιστον μία φορά ανά ημερολογιακό 

έτος. 

   

     (β) Σε περίπτωση που δεν συμπίπτουν οι 

ημερομηνίες καταρτίσεως των οικονομικών 

καταστάσεων της μητρικής και της 

θυγατρικής ή των θυγατρικών, πρέπει να 

γίνονται οι προσαρμογές που ορίζονται από 

τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

   

Ε  . Ε  .  Π   α  ρ  . Ι ( I ) ,  Α  ρ  . 3 7 6 5 ,  3 1 / 1 0 / 2 0 0 3 1 6 7 ( I ) / 2 0 0 3



 9

     (γ) Επιτρέπεται η κατάρτιση και παρουσίαση 

περιοδικών καταστάσεων, υπό την 

προϋπόθεση ότι τηρούνται όλες οι σχετικές 

προβλέψεις των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων. 

   

  (3) Κατά τον καταρτισμό των οικονομικών 

καταστάσεων─ 

   

      (α)  Στο «αποθεματικό» δεν περιλαμβάνονται τα 

ποσά που αποσβέστηκαν ή 

κατακρατήθηκαν για απόσβεση ή για τη 

δημιουργία προβλέψεων. 

 

  Νοείται, σε περίπτωση που όταν 

οποιοδήποτε ποσό κατακρατηθεί ως 

απόσβεση ή πρόβλεψη και αποδειχθεί εκ 

των υστέρων (κατά τη γνώμη των 

συμβούλων) ότι είναι μεγαλύτερο εκείνου 

που είναι εύλογα αναγκαίο για τον σκοπό 

αυτό, η υπέρβαση αυτή θεωρείται 

αποθεματικό. 

 

     (β)  στο «κεφαλαιουχικό αποθεματικό» δεν 

περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό 

θεωρήθηκε ως ελεύθερο για διανομή.   

 

     (γ)     κάθε αποθεματικό εκτός του κεφαλαιουχικού 

αποθεματικού θεωρείται «εισοδηματικό 

αποθεματικό»· 

 

 (δ) αναφορά σε «πρόβλεψη» γίνεται 

αποδίδοντας στον όρο αυτό την έννοια που 
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του αποδίδεται στα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα.   

   

  (4) Αν σύμβουλος εταιρείας παραλείπει να λάβει όλα 

τα εύλογα μέτρα για συμμόρφωση με τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε 

περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που 

δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν 

υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές 

ποινές. 

   

 Αληθινή και 

δίκαιη εικόνα, 

αληθινή και 

δίκαιη 

παρουσίαση. 

143.-(1) Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

μία αληθινή και δίκαιη εικόνα της εταιρείας (η οποία 

στο εξής θα καλείται «αληθινή και δίκαιη εικόνα»). 

   

  (2) Η παρουσίαση αληθινής και δίκαιης εικόνας 

επιτυγχάνεται μέσω της πιστής εφαρμογής των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, των οποίων η 

τήρηση είναι υποχρεωτική για όλες τις εταιρείες. 

   

  (3) Όπου η τήρηση των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων δεν είναι κατά την γνώμη των συμβούλων 

επαρκής για την παρουσίαση μίας αληθινής και 

δίκαιης εικόνας, πρέπει να δοθεί συμπληρωματική 

πληροφόρηση στις σημειώσεις. 

   

  (4) Αν οι οικονομικές καταστάσεις που 

παρουσιάσθηκαν ή δημοσιοποιήθηκαν δεν 

παρουσιάζουν μία αληθινή και δίκαιη εικόνα, 

θεωρείται ότι υπάρχει παραβίαση του παρόντος 

άρθρου. Σε τούτο δεν μπορεί να αντιταχθεί ότι κάθε 

ξεχωριστή πράξη η οποία ετελέσθη προς 
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συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 

ήταν, αυτή καθ΄εαυτή, νόμιμη, ή ότι δεν υπήρξε 

υπαιτιότητα ως προς το τελικό αποτέλεσμα της μη 

παρουσιάσεως αληθινής και δίκαιης εικόνας. 

   

  (5) Αν σύμβουλος εταιρείας παραλείπει να λάβει όλα 

τα εύλογα μέτρα, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση 

προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και 

προς άλλες απαιτήσεις του παρόντος Νόμου για τα 

θέματα που πρέπει να εκτίθενται στις οικονομικές 

καταστάσεις, διαπράττει αδίκημα και υπόκειται, σε 

περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν 

υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο 

ποινές.».  

   

Κατάργηση των 

άρθρων 144 έως 

147 του βασικού 

νόμου.  

8. Tα άρθρα 144, 145, 146, και 147 του βασικού νόμου 

καταργούνται. 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 149 

του βασικού 

νόμου. 

9. Το άρθρο 149 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού των λέξεων 

«Κάθε ισολογισμός» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «Οι 

οικονομικές καταστάσεις»· 

  

    (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού της φράσης 

«Αν αντίγραφο ισολογισμού» (πρώτη γραμμή) από τη 

φράση «Αν αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 150 

του βασικού 

10. Το άρθρο 150 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο

νέο άρθρο: 
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νόμου. 

 «∆ημοσιοποίηση  

των οικονομικών 

 καταστάσεων.   

150. -(1)(α)  Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει, αν 

δημοσιοποιούνται εξ ολοκλήρου, να 

δημοσιοποιούνται στη μορφή εκείνη που έγινε 

αντικείμενο εκθέσεως από τον ελεγκτή και να 

συνοδεύονται από το πλήρες κείμενο της εκθέσεώς 

του. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να παρουσιάζονται 

όλες οι παρατηρήσεις, επιφυλάξεις και αρνήσεις 

εκφράσεως γνώμης που εξέφρασε ο ελεγκτής. 

   

  (β) Αν      οι    οικονομικές       καταστάσεις      δεν 

δημοσιοποιούνται εξ ολοκλήρου, δεν επιτρέπεται να 

συνοδεύονται από   την πλήρη  έκθεση του ελεγκτή, 

αλλά μόνο από τις παρατηρήσεις,  επιφυλάξεις    και

αρνήσεις εκφράσεως γνώμης που εξέφρασε. 

   

  (γ) Σε κάθε περίπτωση,  οι  οικονομικές καταστάσεις 

δημοσιοποιούνται  όχι   χωριστά,   αλλά   ως   ενιαίο 

σύνολο. 

   

  (2) Η έκδοση, κυκλοφορία ή δημοσίευση των ως 

άνω καταστάσεων  κατά παράβαση των διατάξεων 

του εδαφίου (1), συνιστά ποινικό αδίκημα και η 

εταιρεία  και  κάθε  αξιωματούχος της που ευθύνεται 

για την παράλειψη σε περίπτωση καταδίκης, 

υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 

πεντακόσιες λίρες.». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 151 

του βασικού 

νόμου. 

11. Το άρθρο 151 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 

 «Έκθεση των 

συμβούλων. 

151.-(1) (α) Στις οικονομικές καταστάσεις 

επισυνάπτεται έκθεση των συμβούλων σχετικά με την 
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κατάσταση και την προβλεπόμενη εξέλιξη των 

υποθέσεων της εταιρείας ή του συγκροτήματος. 

   

  (β) Η έκθεση των συμβούλων παρέχει πληροφόρηση  

τουλάχιστον σχετικά με τα ακόλουθα: -  

 

  (i) οποιαδήποτε αλλαγή κατά τη διάρκεια 

του οικονομικού έτους στη φύση των 

εργασιών της εταιρείας ή των 

θυγατρικών της εταιρειών ή στις τάξεις 

των εργασιών που η εταιρεία έχει 

συμφέρον, είτε ως μέλος άλλης εταιρείας 

ή διαφορετικά, και ιδίως σε οποιαδήποτε 

εξαγορά ή συγχώνευση που 

πραγματοποιήθηκε ή σκοπείται, είτε 

ενεργητική είτε παθητική, 

 

(ii) οποιαδήποτε αλλαγή στο μετοχικό 

κεφάλαιο, 

 

(iii) οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη 

σύνθεση, την κατανομή των 

αρμοδιοτήτων, ή την αποζημίωση του 

διοικητικού συμβουλίου, 

 

(iv) τις δραστηριότητες στον τομέα έρευνας 

και αναπτύξεως στο βαθμό που τα 

σχετικά στοιχεία δεν προκύπτουν ήδη 

από τις οικονομικές καταστάσεις. 

   

  (γ) Σε κάθε περίπτωση, η έκθεση των συμβούλων 

συνοδεύεται από αιτιολογημένη εισήγηση σχετικά με 

τη διάθεση των κερδών, την απορρόφηση των ζημιών 
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και τη δημιουργία προβλέψεων. 

   

  (δ) Αν σύμβουλος  εταιρείας παραλείπει να πάρει όλα 

τα εύλογα  μέτρα  για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις 

των     προηγουμένων     παραγράφων,      διαπράττει 

αδίκημα και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης, σε 

φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε 

πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες 

ή και στις δύο αυτές ποινές: 

   

          Νοείται ότι σε οποιαδήποτε διαδικασία εναντίον 

προσώπου σχετικά με αδίκημα κατά παράβαση του 

εδαφίου (1), που αναφέρθηκε, αποτελεί υπεράσπιση 

η απόδειξη ότι είχε εύλογη αιτία να πιστεύει και 

πίστευε ότι ικανό και υπεύθυνο πρόσωπο που ήταν 

επιφορτισμένο με το καθήκον να μεριμνά για τη 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του εδαφίου του 

εδαφίου που αναφέρθηκε και τούτο ήταν σε θέση να 

εκτελεί το καθήκον εκείνο.      

   

  (2)(α) Όταν  η   έκθεση   των   συμβούλων  

δημοσιοποιείται    εξ   ολοκλήρου, δημοσιοποιείται 

στη μορφή εκείνη που συνόδευε τις οικονομικές 

καταστάσεις που έγιναν αντικείμενο εκθέσεως από 

τον ελεγκτή, και συνοδεύεται από το πλήρες κείμενο 

της εκθέσεώς του ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση, 

πρέπει να παρουσιάζονται όλες οι παρατηρήσεις, 

επιφυλάξεις και αρνήσεις εκφράσεως γνώμης, που 

τυχόν εξέφρασε ο ελεγκτής. 

   

  (β) Όταν η έκθεση των συμβούλων δημοσιοποιείται 

κατά αποσπασματικό τρόπο, δεν συνοδεύεται από 

την πλήρη έκθεση του ελεγκτή, αλλά μόνο από τις 
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παρατηρήσεις, επιφυλάξεις και αρνήσεις εκφράσεως 

γνώμης του. 

   

  (γ) Η έκδοση, κυκλοφορία ή δημοσίευση 

οποιουδήποτε αντίγραφου της εκθέσεως των 

συμβούλων χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του 

παρόντος εδαφίου συνιστά ποινικό αδίκημα και η 

εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για 

την παράλειψη σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται 

σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες 

λίρες.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 152 

του βασικού 

νόμου. 

12. Το άρθρο 152 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   (α) Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (1): 

 

         «(1) Οι σύμβουλοι παρουσιάζουν στην εταιρεία σε γενική 

συνέλευση – 

 

 (α) το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων, 

 

 (β) την έκθεση των συμβούλων, 

 

           (γ) συνημμένη στα ανωτέρω, την έκθεση των  

ελεγκτών, όπου αυτή απαιτείται από τον 

Νόμο.». 

  

    (β) Με την κατάργηση του υφιστάμενου εδαφίου (4) και την 

αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (1), (2) και (3) σε 

(2), (3) και (4). 

  

    (γ) Με την αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου του  

εδαφίου (2), όπως αυτό έχει αναριθμηθεί με την παράγραφο 
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(β) του παρόντος άρθρου, με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 

  

           «(2) Αντίγραφο των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο 

(1) αποστέλλεται τουλάχιστον είκοσι μία ημέρες πριν από 

την ημερομηνία της συνελεύσεως: 

  

   (i) σε κάθε μέλος της εταιρείας, ανεξάρτητα αν 

αυτό δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις 

γενικών συνελεύσεων της εταιρείας. 

  

  (ii) σε καθένα κάτοχο χρεωστικών ομολόγων 

της εταιρείας, ανεξάρτητα αν αυτός δικαιούται ή 

όχι να λαμβάνει ειδοποιήσεις γενικών 

συνελεύσεων της εταιρείας· και 

 

 (iii) σε όλα τα πρόσωπα, εκτός από μέλη ή  

κατόχους χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας, 

που δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποιήσεις 

γενικών συνελεύσεων της εταιρείας». 

  

Προσθήκη νέου 

άρθρου 152 Α 

στο βασικό νόμο. 

13. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του 

ακόλουθου νέου άρθρου 152Α: 

  

 «Υποχρεωτικός 

έλεγχος των 

οικονομικών 

καταστάσεων 

και της 

εκθέσεως 

συμβούλων από 

ελεγκτές. 

152Α.-(1) (α) Οι ακόλουθες εταιρείες υποβάλλουν, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, τις 

οικονομικές τους καταστάσεις σε έλεγχο από 

ελεγκτή:-  

 

   (i) κάθε εταιρεία, η οποία υποχρεούται από τον 

παρόντα Νόμο να καταρτίσει ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3765, 31/10/2003 167(I)/2003



 17

   (ii) κάθε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

 

   (iii) κάθε ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

η οποία δεν είναι εταιρεία μικρού μεγέθους. 

   

  (β) Οι αναφερόμενες  στην παράγραφο (α) εταιρείες 

υποβάλλουν επίσης στον ελεγκτή την έκθεση των 

συμβούλων για σκοπούς ελέγχου της συμβατότητας 

της με τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις.    

   

  (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος 

«εταιρεία μικρού μεγέθους» σημαίνει εταιρεία, της 

οποίας τουλάχιστον δύο εκ των κατωτέρω τριών 

μεγεθών δεν υπερβαίνουν, καθ΄όλη τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους, τις ακόλουθες τιμές: 

 

(i) σύνολο των εμφανιζομένων στον 

ισολογισμό στοιχείων του ενεργητικού (και 

χωρίς να έχουν αφαιρεθεί στοιχεία του 

παθητικού) σε £ 2,000,000 λίρες· 

 

(ii) καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών 

£4,100,000· 

 

(iii) αριθμός απασχολουμένων, κατά μέσο 

όρο, 50 άτομα: 

   

       Νοείται ότι εταιρεία η οποία αρχικά πληροί τις ως 

άνω προϋποθέσεις χάνει τον χαρακτήρα της ως 

εταιρεία μικρού μεγέθους μόνο αν υπερβεί τα 

ανωτέρω κριτήρια σε δύο συναπτά οικονομικά έτη. 

   

  (3) Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση 
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συμβούλων, οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί σε 

έλεγχο κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, 

λογίζονται ως μη δημοσιοποιηθείσες, βάσει του 

εδαφίου (4) του άρθρου 142.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 156 

του βασικού 

νόμου. 

14. Το άρθρο 156 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  «(1)-(α) Οι ελεγκτές καταρτίζουν έκθεση, απευθυνόμενη 

στα μέλη της εταιρείας, για όλες τις οικονομικές 

καταστάσεις που ελέγχθηκαν από αυτούς κατά 

τη διάρκεια του χρόνου που κατέχουν τη θέση 

τους. 

   

   (β) Η έκθεση των ελεγκτών περιλαμβάνει 

δηλώσεις σχετικά με τα θέματα που 

αναφέρονται στο Ένατο Παράρτημα·  

   

          (γ)    Οι ελεγκτές αποφαίνονται και περί του κατά 

πόσον η έκθεση συμβούλων συνάδει προς τις 

οικονομικές καταστάσεις και, σε περίπτωση 

που δεν συνάδει, σημειώνουν την απόκλιση 

και δίνουν μία εικόνα του πώς θα έπρεπε να 

έχει το σχετικό σημείο  στην έκθεση.». 

   

Κατάργηση του 

άρθρου 157 του 

βασικού νόμου. 

15. Το άρθρο 157 καταργείται. 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 350 

του βασικού 

νόμου. 

16. Το άρθρο 350 του βασικού νόμου αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 «Οικονομικές 350.-(1)(α) Κάθε αλλοδαπή εταιρεία, η οποία διατηρεί 
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καταστάσεις 

της 

αλλοδαπής 

εταιρείας και 

του τόπου 

εργασίας. 

τόπο εργασίας στη ∆ημοκρατία, παραδίδει σε κάθε 

οικονομικό έτος στον έφορο εταιρειών, αντίγραφα: 

 

  (i) των οικονομικών καταστάσεων, 

 

(ii) της εκθέσεως των συμβούλων, 

 

(iii) και της εκθέσεως των ελεγκτών. 

 

τα οποία η αλλοδαπή εταιρεία παρουσίασε στην 

τελευταία της γενική συνέλευση, και εν συνεχεία 

δημοσιοποίησε κατά τις διατάξεις του κράτους που έχει 

συσταθεί. 

   

  

 

 

 

 

(β) Εξαιρείται της ανωτέρω υποχρεώσεως κάθε 

εταιρεία του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, η οποία σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν 

λόγω κράτους, και εν αρμονία με τα προβλεπόμενα 

στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με αριθμό 

78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 84/253/ΕΟΚ, εξαιρείται, εν 

όλω ή εν μέρει, των ως άνω υποχρεώσεων. 

   

  (2)(α) Πέραν της υποχρεώσεως δυνάμει του εδαφίου 

(1), κάθε αλλοδαπή εταιρεία, η οποία διατηρεί τόπο 

εργασίας στη ∆ημοκρατία -  

   

  (i) καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις 

και έκθεση των συμβούλων για τον 

τόπο εργασίας, 

 

(ii) υποβάλλει τις ως άνω καταστάσεις 
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και έκθεση συμβούλων σε ελεγκτή 

για έλεγχο, 

 

(iii) παραδίδει στον έφορο εταιρειών 

αντίγραφα των προαναφερθεισών 

οικονομικών καταστάσεων, της 

εκθέσεως των συμβούλων και της 

εκθέσεως του ελεγκτή, ως ορίζεται 

στα άρθρα 118 έως 122, 

 

ως εάν ο τόπος εργασίας ήταν εταιρεία με την έννοια 

του Νόμου αυτού, και σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά 

τον παρόντα Νόμο, τηρουμένων όμως οποιωνδήποτε 

καθορισμένων εξαιρέσεων. 

   

     (β) Η υποχρέωση που περιγράφεται στην 

παράγραφο (α) δεν βαρύνει εταιρείες των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 

οποίες -  

   

  

 

 

 

 

(i) στο κράτος μέλος προελεύσεως, 

καταρτίζουν οικονομικές 

καταστάσεις και τις υποβάλλουν σε 

έλεγχο και δημοσίευση σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στις Οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με αριθμό 

78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 

84/253/ΕΟΚ,  

 

και 

 

(ii) έχουν παραδώσει στον έφορο 

εταιρειών τα οριζόμενα στο εδάφιο 
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(1) έγγραφα. 

   

  

 

 

 

(3) Εταιρεία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

η οποία σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 

μέλους στο οποίο έχει συσταθεί και τα οριζόμενα στις 

Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με αριθμό 

78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 84/253/ΕΟΚ εξαιρείται 

πλήρως ή μερικώς των προβλεπομένων στα εδάφια 

(1) και (2) υποχρεώσεων, παραδίδει στον έφορο 

εταιρειών πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από 

διευθυντή και τον γραμματέα της εταιρείας ότι η 

εταιρεία είναι εξαιρούμενη εταιρεία, με αναγραφή της 

οικείας διατάξεως νόμου βάσει της οποίας ισχύει η 

εξαίρεση αυτή και αντιστοίχησή της προς τη διάταξη 

των εν λόγω Οδηγιών, η οποία προβλέπει την 

εξαίρεση, πλέον μίας δηλώσεως της οικείας Αρχής ότι 

η εν λόγω εταιρεία είναι εξαιρούμενη εταιρεία βάσει της 

εν λόγω διατάξεως.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 373 

του βασικού 

νόμου. 

17. Το άρθρο 373 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

    (α) Με την αντικατάσταση των λέξεων «δύο έτη» (έβδομη 

γραμμή) με τις λέξεις «πέντε έτη», 

 

   (β) με την αντικατάσταση τω λέξεων «χίλιες πεντακόσιες 

λίρες» (έβδομη γραμμή) με τις λέξεις «πενήντα χιλιάδες 

λίρες». 

  

Τροποποίηση 

του Πρώτου 

Παραρτήματος, 

Πίνακες Α και Γ 

του βασικού 

18.-(1) Ο Πίνακας Α του Πρώτου Παραρτήματος τροποποιείται 

ως εξής:  

 

  (α) Με την αντικατάσταση στον Κανονισμό 52 αυτού της 
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νόμου. φράσεως που αρχίζει με τις λέξεις «, τη μελέτη των 

λογαριασμών» (τρίτη γραμμή) και τελειώνει με τις 

λέξεις «, της εκλογής συμβούλων» (πέμπτη γραμμή), 

με την ακόλουθη φράση: 

 

   «τη μελέτη των οικονομικών καταστάσεων, της 

εκθέσεως των συμβούλων και της εκθέσεως 

των ελεγκτών»· 

 

  (β) με την αντικατάσταση του υπότιτλου «Λογαριασμοί» 

που ακολουθεί τον Κανονισμό 122 αυτού, και του 

Κανονισμού 123 αυτού, από τον ακόλουθο νέο 

υπότιτλο και Κανονισμό: 

 

   «Οικονομικές καταστάσεις και Έλεγχος. 

 

   123. Οι σύμβουλοι θα μεριμνούν για την τήρηση 

του άρθρου 141.»· 

 

  (γ) με την αντικατάσταση του Κανονισμού 126 αυτού με 

τον ακόλουθο νέο Κανονισμό: 

 

   «126. Οι σύμβουλοι μεριμνούν ώστε να 

καταρτίζονται και να παρουσιάζονται ενώπιον 

της εταιρείας σε γενική συνέλευση και εντός των 

χρονικών διαστημάτων που ορίζονται στον 

παρόντα Νόμο τα έγγραφα που ορίζονται στο 

εδάφιο (1) του άρθρου 152.»· 

 

  (δ) με την αντικατάσταση στον Κανονισμό 127 αυτού της 

φράσης που αρχίζει με τις λέξεις «Αντίγραφο κάθε» 

(πρώτη γραμμή) μέχρι τις λέξεις «έκθεσης των 

ελεγκτών» (τέταρτη γραμμή) με την ακόλουθη νέα 
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φράση: 

  

     «Αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται 

στο εδάφιο (1) του άρθρου 152». 

  

 (2) Ο Πίνακας Γ του Πρώτου Παραρτήματος τροποποιείται ως εξής: 

 

  (α) Με την αντικατάσταση του υπότιτλου «Λογαριασμοί» 

μετά τον Κανονισμό 59 αυτού, και του Κανονισμού  60 

αυτού, με τον ακόλουθο νέο υπότιτλο και Κανονισμό: 

 

  «Οικονομικές καταστάσεις και έλεγχος. 

 

  60. Οι σύμβουλοι θα μεριμνούν για την τήρηση του 

άρθρου 141.»· 

  

  (β) με την αντικατάσταση στον Κανονισμό 62 της λέξεως 

«λογαριασμοί» (τρίτη γραμμή) από τις λέξεις:              

 

  «οικονομικές καταστάσεις»· 

 

  (γ) με την αντικατάσταση του Κανονισμού 63 με τον 

ακόλουθο νέο Κανονισμό: 

 

  «63. Οι σύμβουλοι μεριμνούν ώστε να καταρτίζονται 

και να παρουσιάζονται ενώπιον της εταιρείας σε γενική 

συνέλευση και εντός των χρονικών διαστημάτων που 

ορίζονται στο Νόμο τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) 

του άρθρου 152 έγγραφα.»· 

 

  (δ) με την αντικατάσταση στον Κανονισμό 64 αυτού της 

φράσης που αρχίζει με τις λέξεις «Αντίγραφο κάθε» 

(πρώτη γραμμή) μέχρι τις λέξεις «έκθεσης των 
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ελεγκτών» (τέταρτη γραμμή) με την ακόλουθη νέα 

φράση: 

     

       «Αντίγραφα των εγγράφων  που αναφέρονται στο     

                     εδάφιο (1) του άρθρου 152,». 

  

Τροποποίηση 

του Έκτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

19. Το Έκτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του υποτίτλου «Πιστοποιημένα Αντίγραφα 

Λογαριασμών» με τον υπότιτλο «Πιστοποιημένα αντίγραφα 

οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεως συμβούλων, και εκθέσεως 

ελεγκτών» και με την αντικατάσταση του κειμένου που ακολουθεί 

αυτόν με το ακόλουθο νέο κείμενο: 

 

    «Στην έκθεση αυτή πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο, 

πιστοποιημένο από διευθυντή και από το γραμματέα της εταιρείας 

ως πιστό αντίγραφο, όλων των εγγράφων που παρουσιάστηκαν 

ενώπιον της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 152. Σε περίπτωση 

που οποιοδήποτε από τα έγγραφα αυτά είναι σε ξένη γλώσσα, 

επισυνάπτεται μετάφραση σε επίσημη γλώσσα της ∆ημοκρατίας, 

πιστοποιημένη με τον καθορισμένο τρόπο ως ορθή μετάφραση. Αν 

οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα έγγραφα δεν ήταν σύμφωνο 

με τις διατάξεις του νόμου όπως αυτός ίσχυε κατά την ημερομηνία 

του ελέγχου αναφορικά με τον τύπο του εν λόγω εγγράφου, θα 

γίνουν τέτοιες προσθήκες και διορθώσεις στο αντίγραφο όπως 

ήθελε απαιτηθεί να γίνουν στο εν λόγω έγγραφο, ώστε να πληροί τις 

προαναφερόμενες απαιτήσεις, το δε γεγονός ότι το αντίγραφο έχει 

με τον τρόπο αυτό τροποποιηθεί δηλώνεται ρητώς επ΄αυτού.». 

  

Κατάργηση του 

Όγδοου. 

20. Το Όγδοο Παράρτημα του βασικού νόμου καταργείται. 

  

Τροποποίηση 

του Ένατου 

Παραρτήματος. 

21. Το Ένατο Παράρτημα τροποποιείται ως ακολούθως:   
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  (α)  Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (1) του 

Κανονισμού 3 της φράσης που αρχίζει με τις λέξεις «ο 

ισολογισμός» (πρώτη γραμμή) και τελειώνει με τις λέξεις 

«κέρδους και ζημιάς» (τρίτη γραμμή) με την ακόλουθη 

φράση: 

   

     «οι οικονομικές καταστάσεις ή οι ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις»· 

  

  (β)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (2) του 

Κανονισμού 3, των λέξεων «αναφερόμενοι λογαριασμοί» 

(τρίτη γραμμή) με την ακόλουθη φράση:  

  

     «οι οικονομικές καταστάσεις ή οι ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις»· 

  

  (γ) με την διαγραφή των φράσεων «στην περίπτωση  

ισολογισμού» (πρώτη γραμμή) και «των περιουσιακών 

στοιχείων» (δεύτερη γραμμή) και την προσθήκη της λέξης 

«οικονομικής» μετά την λέξη «της» (πρώτη γραμμή) της 

υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (2) του 

Κανονισμού 3. 

  

  (δ) με την διαγραφή της φράσης «στην περίπτωση  

λογαριασμού κέρδους και ζημιάς» (πρώτη γραμμή) της 

υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (2) του 

Κανονισμού 3. 

  

  (ε) με τη διαγραφή της τελευταίας παραγράφου της 

παραγράφου (2) που αρχίζει από τις λέξεις «ανάλογα με» 

και τελειώνει με τις λέξεις «να αποκαλυφθούν» του 

Κανονισμού 3.  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3765, 31/10/2003 167(I)/2003



 26

  

  (στ)  με την αντικατάσταση των λέξεων «λογαριασμούς 

συγκροτημάτων» όπου αυτές συναντώνται (πρώτη 

γραμμή, δεύτερη γραμμή και τρίτη γραμμή) με τις λέξεις  

«ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις» του Κανονισμού 

4.  

  

  (ζ)  με την αντικατάσταση των λέξεων «ασχολούνται σε 

αυτές» (έκτη και έβδομη γραμμή) «περιλαμβάνονται σε 

αυτές» του Κανονισμού 4. 

  

  (η)  με τη διαγραφή της φράσης που αρχίζει με τις λέξεις «ή, 

ανάλογα με την περίπτωση» (έβδομη και όγδοη γραμμή) 

και τελειώνει με τις λέξεις «να αποκαλυφτούν» (ενδέκατη 

γραμμή) του Κανονισμού 4. 

  

Τροποποίηση 

του ∆έκατου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

22. Το ∆έκατο Παράρτημα όπως αυτό αναριθμείται με το άρθρο 20 

του παρόντος Νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στον 

κατάλογο των προνοιών που αναφέρονται στο άρθρο 373 του 

ακόλουθου κειμένου: 

   

 «Άρθρο 142. Ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.». 

  

Τροποποίηση 

των μεταβατικών 

διατάξεων που 

περιλαμβάνονται 

στον περί 

Εταιρειών 

(Τροποποιητικό) 

Νόμο του 2001. 

Ν.76(Ι) του 2001. 

23. Το άρθρο 3 “Μεταβατικές διατάξεις” του περί Εταιρειών 

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2001 τροποποιείται με τη διαγραφή 

του εδαφίου (4) αυτού, την αναρίθμηση των εδαφίων (2) και (3), σε 

εδάφια (4) και (5), αντίστοιχα και την προσθήκη των ακόλουθων 

νέων εδαφίων (2) και (3): 

 

 «(2) Κάθε πρόσωπο, το οποίο κατά την 4η Μαΐου 2001 ήταν 

δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό Οικονομικών να 

ενεργεί   ως   ανεξάρτητος   λογιστής  για  τους  σκοπούς  των   περί 
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 Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων και αποδεδειγμένα ασκούσε 

το επάγγελμα του ανεξάρτητου λογιστή ως αυτοτελώς εργαζόμενος 

κατά την 4η Μαΐου 2001, κατόπιν αίτησης προς τον Υπουργό 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και παρά τις διατάξεις του 

άρθρου 155 του βασικού νόμου δικαιούται εις άδεια με την οποία 

θεωρείται ότι κατέχει τα προσόντα για να διοριστεί ως ελεγκτής 

εταιρειών, για τους σκοπούς του βασικού νόμου: 

  

 Νοείται ότι η σχετική αίτηση υποβάλλεται εντός ενός έτους από 

την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Εταιρειών 

(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2003. 

  

  (3) Εντός ενός έτους από την ημερομηνία παραχώρησης άδειας 

από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σύμφωνα 

με  τις διατάξεις του εδαφίου (2) πιο πάνω, κάθε πρόσωπο το οποίο 

δικαιούται άδεια ως ανωτέρω, οφείλει να κοινοποιήσει το όνομα και 

τη διεύθυνσή του στον Έφορο Εταιρειών.». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΧΒαδ(23.01.175.2003va.peri eterion-vasiliki nomous) 
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