
Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 124(Ι) του 2006 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 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 2006 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που 

στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 
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  

167(Ι) του 2003  

92(Ι) του 2004  

24(Ι) του 2005  

129(Ι) του 2005  

130(Ι) του 2005  

98 (Ι) του 2006. 

 

Τροποποίηση του  

βασικού νόμου με την  

προσθήκη νέου  

υπότιτλου και νέων  

άρθρων 354A, 354Β,  

354Γ, 354Δ, 354Ε,  

354ΣΤ, 354Ζ,  

354Η, 354Θ, 3541, 

2. Το ΜΕΡΟΣ VIII του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 354 αυτού, του ακόλουθου νέου υπότιτλου και των ακόλουθων 

νέων άρθρων: 
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354ΙΑ, 354ΙΒ, 354ΙΓ, 

354ΙΔ, 354ΙΕ,  

354ΙΣΤ και  

354ΙΖ στο  

Μέρος VIII αυτού. 

  

  

«Μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου εταιρειών στην και εκτός 

της Δημοκρατίας. 

 
Εφαρμογή των 

άρθρων 354Β  

έως 354ΙΕ. 

354Α.(1) Τα άρθρα 354Β έως 354Θ . εφαρμόζονται σε όλες τις 

αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες συστάθηκαν ή ενεγράφηκαν 

δυνάμει των νόμων μιας εγκεκριμένης χώρας ή δικαιοδοσίας, 

δυνάμει των νόμων της οποίας παρέχεται στις εταιρείες αυτές η 

δυνατότητα να συνεχίζουν να υπάρχουν ως νομικές οντότητες, 

υπό το νομικό καθεστώς μιας άλλης εγκεκριμένης χώρας ή 

δικαιοδοσίας. 

  

  
(2) Τα άρθρα 354Ι έως 354ΙΕ εφαρμόζονται σε όλες τις 

εταιρείες που συστάθηκαν δυνάμει του παρόντος. Νόμου και 

επιθυμούν να συνεχίσουν να υπάρχουν ως νομικές οντότητες, 

υπό το νομικό καθεστώς χώρας ή δικαιοδοσίας άλλης από τη 

Δημοκρατία. 

 
Καταλληλότητα  

για 

εγγραφή ως 

εταιρεία 

συνεχίζουσα  

στη 

Δημοκρατία. 

354Β. Αλλοδαπή εταιρεία, της οποίας το συστατικό έγγραφο 

προβλέπει τη δυνατότητα συνέχισης της υπό το νομικό 

καθεστώς άλλης εγκεκριμένης χώρας ή δικαιοδοσίας, δύναται 

να ζητήσει από τον Έφορο, να εγγραφεί ως συνεχίζουσα στη 

Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 
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Αίτηση για 

εγγραφή. 
354Γ.-(1) Η αίτηση από την αλλοδαπή εταιρεία για εγγραφή ως 

συνεχίζουσας στη Δημοκρατία καταχωρείται στον Έφορο και 

συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:  

 
(α) το ψήφισμα ή αντίστοιχο έγγραφο της αλλοδαπής εταιρείας που να 

την εξουσιοδοτεί να εγγραφεί ως συνεχίζουσα στη Δημοκρατία. Το 

ψήφισμα ή το αντίστοιχο έγγραφο πρέπει όσο αυτό είναι πρακτικά 

δυνατό, να έχει ληφθεί από τέτοιο όργανο της αλλοδαπής εταιρείας και 

με τέτοια πλειοψηφία δυνάμει των νόμων της χώρας ή της 

δικαιοδοσίας της σύστασης της αλλοδαπής εταιρείας και σύμφωνα με 

το συστατικό της έγγραφο, όπως λαμβάνεται ένα ειδικό ψήφισμα 

σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, 

 
(β) ένα αντίγραφο του αναθεωρημένου συστατικού εγγράφου της 

αλλοδαπής εταιρείας που να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που τίθενται 

από τις περί σύστασης εταιρείας διατάξεις του παρόντος Νόμου και το 

οποίο είναι σύμφωνο με τους νόμους της χώρας ή και της δικαιοδοσίας 

της σύστασης της αλλοδαπής εταιρείας, 
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(γ) ένα πιστοποιητικό καλής υπόστασης ή το αντίστοιχο 

έγγραφο σε σχέση με την αλλοδαπή εταιρεία, που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της χώρας ή 

δικαιοδοσίας, στην οποία η αλλοδαπή εταιρεία 

συστάθηκε ή άλλη απόδειξη που να ικανοποιεί τον 

Έφορο ότι η αλλοδαπή εταιρεία βρίσκεται σε 

συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις εγγραφής της αρχής 

εκείνης, 

(δ) ένορκη δήλωση από σύμβουλο της αλλοδαπής 

εταιρείας αρμόδια εξουσιοδοτημένο από το διοικητικό 

συμβούλιο ή ανάλογο όργανο διοίκησης της ή από 

πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η διοίκηση ή 

εκπροσώπηση της αλλοδαπής εταιρείας, που να 

επιβεβαιώνει: 

(i). το όνομα της αλλοδαπής εταιρείας και το όνομα 

με το οποίο αυτή θα συνεχιστεί, το οποίο πρέπει να 

συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 4· 

(ii) τη δικαιοδοσία δυνάμει της οποίας η αλλοδαπή 

εταιρεία έχει συσταθεί· 

(iii) την ημερομηνία σύστασης της αλλοδαπής 

εταιρείας· 
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(iv) το ψήφισμα ή αντίστοιχο έγγραφο με το οποίο η 

αλλοδαπή εταιρεία αποφασίστηκε να συσταθεί ως 

συνεχίζουσα στη Δημοκρατία με βάση την παράγραφο 

(α) του εδαφίου (1)· 

(ν) ότι η αλλοδαπή εταιρεία έδωσε επίσημη ειδοποίηση 

στην αρχή της χώρας σύστασής της για την απόφασή της 

να εγγραφεί ως συνεχίζουσα στη Δημοκρατία, σύμφωνα 

με τη διαδικασία που εκτίθεται στον παρόντα Νόμο: 

Νοείται ότι η ένορκη δήλωση πρέπει να συνοδεύεται 

από απόδειξη παροχής τέτοιας επίσημης ειδοποίησης· 

(vi) ότι δεν άρχισαν διαδικασίες διοικητικής ή ποινικής 

φύσεως εναντίον της αλλοδαπής εταιρείας για 

παράβαση των νόμων της χώρας ή της δικαιοδοσίας 

στην οποία έχει συσταθεί· 
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(ε) ένορκη δήλωση από σύμβουλο της αλλοδαπής εταιρείας 

αρμόδια εξουσιοδοτημένο από το διοικητικό συμβούλιο ή 

ανάλογο όργανο διοίκησής της ή από πρόσωπο στο οποίο έχει 

ανατεθεί η διοίκηση ή η εκπροσώπηση της αλλοδαπής 

εταιρείας, που να επιβεβαιώνει τη φερεγγυότητα της 

αλλοδαπής εταιρείας και με την οποία οι υπογράφοντες να 

δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν οποιεσδήποτε περιστάσεις οι 

οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά κατά 

ουσιαστικό τρόπο, την κατάσταση φερεγγυότητας της 

εταιρείας μέσα σε περίοδο δώδεκα μηνών από την 

ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης με βάση την 

παράγραφο (α) του εδαφίου (1)· 

(στ) κατάλογο συμβούλων της αλλοδαπής εταιρείας όπως 

επίσης και του γραμματέα της εταιρείας, εάν υπάρχει, ή των 

προσώπων στα οποία έχει ανατεθεί η διοίκηση ή η 

εκπροσώπηση της αλλοδαπής εταιρείας, όταν αυτή η εταιρεία 

δεν έχει συμβούλους ή γραμματέα· 
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(ζ) κατάλογο των παρόντων μελών της αλλοδαπής εταιρείας 

πιστοποιημένο κατά τέτοιο τρόπο που ο Έφορος δυνατόν να 

απαιτήσει και όπως ο Έφορος αποδέχεται ως επαρκή για 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου σε σχέση 

με κατάλογο μελών της αλλοδαπής εταιρείας· 

(η) τέτοια έγγραφα όπως ο Έφορος ήθελε καθορίσει ανάλογα 

με την περίπτωση για να ικανοποιηθεί ότι: 

(i) τέτοια αίτηση επιτρέπεται από τους νόμους της 

χώρας ή της δικαιοδοσίας στην οποία η αλλοδαπή 

εταιρεία έχει συσταθεί και, 

(ii) η συγκατάθεση έχει ληφθεί από τέτοιο αριθμό ή 

αναλογία των μετόχων, των εργαζομένων, των κατόχων 

ομολόγων ή/και των πιστωτών της αλλοδαπής εταιρείας 

όπως απαιτείται από τους νόμους της χώρας ή 

δικαιοδοσίας σύστασης. 

(2) Κάθε σύμβουλος της αλλοδαπής εταιρείας ή τα 

πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η διοίκηση ή η 

εκπροσώπηση της αλλοδαπής εταιρείας όταν προβαίνει σε 

δήλωση φερεγγυότητας δυνάμει της παραγράφου (ε) του 

εδαφίου (1), χωρίς τα 
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γεγονότα που έχει ή έπρεπε να είχε υπόψη του να 

δικαιολογούν τη δήλωση αυτή, είναι ένοχα αδικήματος και, σε 

περίπτωση καταδίκης, υπόκεινται σε ποινή φυλάκισης που δεν 

υπερβαίνει το ένα έτος και σε χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τις 20 000 (είκοσι χιλιάδες) λίρες. 

Εταιρείες που 

διεξάγουν 

δραστηριότητα 

που χρειάζεται 

άδεια και 

δημόσιες 

εταιρείες. 

354Δ.(1)(α) Όταν η αλλοδαπή εταιρεία διεξάγει στην ή από τη 

χώρα ή δικαιοδοσία της σύστασης ή εγγραφής της, μια 

δραστηριότητα για την οποία απαιτείται, τόσο δυνάμει της 

κυπριακής νομοθεσίας όσο και δυνάμει της νομοθεσίας της 

χώρας ή δικαιοδοσίας σύστασης ή εγγραφής η εξασφάλιση 

άδειας ή εξουσιοδότησης, η αλλοδαπή εταιρεία οφείλει να 

προσκομίσει στον Έφορο επίσημη συγκατάθεση στην 

εγγραφή της ως συνεχίζουσας στη Δημοκρατία, η οποία 

παρέχεται από την αρμόδια για την παροχή της 

προαναφερόμενης άδειας ή εξουσιοδότησης αρχή της χώρας ή 

δικαιοδοσίας σύστασης ή εγγραφής της εταιρείας. 

 

 
(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α), κάθε 

αλλοδαπή εταιρεία που εγγράφεται ως συνεχίζουσα στη 

Δημοκρατία και σκοπεύει να διεξάγει 
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δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας ή 

εξουσιοδότησης στη Δημοκρατία, οφείλει να εξασφαλίσει την 

εν λόγω άδεια ή εξουσιοδότηση σύμφωνα με το νόμο από την 

αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία, πριν αρχίσει τις εργασίες της. 

(2) Όταν η αλλοδαπή εταιρεία είναι δημόσια εταιρεία, 

προσκομίζει επιπρόσθετα με τα έγγραφα που καθορίζονται στα 

πιο πάνω άρθρα τα ακόλουθα: 

(α) Εάν η αλλοδαπή εταιρεία έχει προσφέρει τις μετοχές 

της ή τα ομολογά της στο κοινό, την πλέον πρόσφατη 

πρόσκληση για εγγραφή ή αντίστοιχο έγγραφο που να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου· 

(β) εάν η αλλοδαπή εταιρεία είναι εταιρεία της οποίας οι 

μετοχές εισάγονται σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο, 

προσκομίζει απόδειξη που να ικανοποιεί τον Έφορο για τη 

συγκατάθεση των σχετικών αρχών του χρηματιστηρίου 

αυτού για την εγγραφή της αλλοδαπής εταιρείας ως 

συνεχίζουσας στη Δημοκρατία. Για τους σκοπούς της 

παραγράφου αυτής, «αναγνωρισμένο χρηματιστήριο» 

σημαίνει χρηματιστήριο που είναι αναγνωρισμένο από τις 

αρμόδιες αρχές· 
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(γ) κατάλογο των παρόντων μελών της αλλοδαπής εταιρείας 

πιστοποιημένο κατά τέτοιο τρόπο που ο Έφορος δυνατόν να 

απαιτήσει και όπως ο Έφορος αποδέχεται ως επαρκή για 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου σε σχέση 

με κατάλογο μελών της αλλοδαπής εταιρείας. 

Εγγραφή στη 

Δημοκρατία. 

354Ε.-(1) Τα έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 354Γ και 354Δ 

πρέπει να παραδίδονται για καταχώρηση στον Έφορο ο οποίος, με 

επιφύλαξη του εδαφίου (2) αφού ικανοποιηθεί ότι είναι σύμφωνα 

με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τα καταχωρεί προσωρινά 

και πιστοποιεί ότι η εταιρεία είναι προσωρινά εγγεγραμμένη ως 

συνεχίζουσα στη Δημοκρατία από την ημερομηνία, της εγγραφής. 

Η εν λόγω ημερομηνία πρέπει να εμφαίνεται στο προσωρινό 

πιστοποιητικό της συνέχειας. 
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(2) Σε περίπτωση που το όνομα το οποίο δηλώνεται 

σύμφωνα με το άρθρο 354Γ ως το όνομα με το οποίο η αλλοδαπή 

εταιρεία θα συνεχιστεί, κατά την άποψη του Εφόρου δημιουργεί 

κίνδυνο σύγχυσης ή παραπλάνησης με το όνομα εγγεγραμμένης 

εταιρείας ή με εμπορικό σήμα, ο Έφορος απευθύνει οδηγίες στην 

αλλοδαπή εταιρεία για τροποποίηση του ονόματος της και, δεν 

εγγράφει προσωρινά την εν λόγω εταιρεία σύμφωνα με το εδάφιο 

(1) παρά μόνο όταν ικανοποιηθεί ότι, το όνομα με το οποίο η 

αλλοδαπή εταιρεία θα συνεχίσει τις δραστηριότητές της, έχει 

τροποποιηθεί κατά τρόπο που να μην δημιουργεί κίνδυνο 

σύγχυσης ή παραπλάνησης. 

Αποτελέσματα 

εγγραφής. 
354ΣΤ. Από την ημερομηνία ισχύος του προσωρινού 

πιστοποιητικού της συνέχειας που εκδίδεται από τον Έφορο 

σύμφωνα με το άρθρο 354Ε πιο πάνω:  

 
(α) η εταιρεία που αναφέρεται στο προσωρινό 

πιστοποιητικό της συνέχειας: 
 

(i) θεωρείται ότι είναι νομικό πρόσωπο που 

συστάθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου και 

θεωρείται ως προσωρινά εγγεγραμμένη στη 

Δημοκρατία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4089, 28/7/2006 124(I)/2006



(ii) υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και είναι ικανή να 

ασκεί όλες τις εξουσίες μιας εταιρείας που είναι 

εγγεγραμμένη δυνάμει του παρόντος Νόμου- 

(β) το συστατικό έγγραφο, όπως αναθεωρήθηκε σύμφωνα με την 

παράγραφο (β) του άρθρου 354Γ του παρόντος Νόμου, θεωρείται 

ως το ιδρυτικό έγγραφο και, όπου αρμόζει, το καταστατικό της 

εταιρείας· 

(γ) η εγγραφή της αλλοδαπής εταιρείας είναι άκυρη και χωρίς 

έννομο αποτέλεσμα, δυνάμει του παρόντος Νόμου, εάν αυτή 

γίνεται με σκοπό: 

(i) να δημιουργήσει μια νέα νομική οντότητα· 

(ii) να ζημιώσει ή να επηρεάσει τη συνέχεια της 

εταιρείας ως νομικού προσώπου· 

(iii) να επηρεάσει την περιουσία της εταιρείας και τον 

τρόπο που η εταιρεία αυτή θα διατηρήσει όλα τα 

περιουσιακά της στοιχεία, δικαιώματα, οφειλές και 

υποχρεώσεις· 
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(iv) να καταστήσει αναποτελεσματικές οποιεσδήποτε νομικές ή 

άλλες διαδικασίες που εγέρθηκαν ή που πρόκειται να εγερθούν 

εναντίον της· 

 
(ν) να απαλλάξει ή να εμποδίσει οποιαδήποτε καταδίκη, 

απόφαση, γνωμάτευση, διάταγμα, χρέος, οφειλή ή υποχρέωση 

που είναι απαιτητή ή που θα καταστεί απαιτητή ή οποιαδήποτε 

αιτία που υφίσταται εναντίον της αλλοδαπής εταιρείας ή 

εναντίον οποιουδήποτε μέλους, συμβούλου, αξιωματούχου ή 

προσώπων που τους ανατίθεται η διοίκηση ή η εκπροσώπηση 

της εταιρείας. 

Μη αφαίρεση 

 από το μητρώο 

της χώρας 

προέλευσης. 

354Ζ. Εντός περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία της 

έκδοσης από τον Έφορο του προσωρινού πιστοποιητικού της 

συνέχειας, η αλλοδαπή εταιρεία υποβάλλει αποδεικτικά 

στοιχεία στον Έφορο από την αρμόδια αρχή της χώρας ή 

δικαιοδοσίας σύστασής της, ότι έχει παύσει να είναι εταιρεία 

εγγεγραμμένη στη χώρα που είχε αρχικά συσταθεί. Σε 

περίπτωση που η ξένη εταιρεία δεν υποβάλει τέτοια αποδεικτικά 

στοιχεία, ο Έφορος δύναται: 
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(α) να διαγράψει το όνομα της αλλοδαπής εταιρείας από το 

μητρώο και να πληροφορήσει την αρμόδια αρχή της χώρας ή της 

δικαιοδοσίας που την αφορά, ότι, η εταιρεία δεν είναι 

εγγεγραμμένη στην Κύπρο, ή 

 
(β) σε περίπτωση που υπάρχει εύλογη αιτία για την οποία δεν 

έχουν παρασχεθεί τα πιο πάνω αποδεικτικά στοιχεία, να 

επιτρέψει περαιτέρω περίοδο τριών μηνών, εντός της οποίας να 

παρασχεθούν τα εν λόγω στοιχεία: 

 
Νοείται ότι, σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν 

παρασχεθούν εντός της περιόδου αυτής, ουδεμία περαιτέρω 

περίοδος παράτασης παραχωρείται και ακολουθείται αμέσως η 

διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο (α). 

Πιστοποιητικό 

συνέχειας. 
354Η. Με την παρουσίαση στον Έφορο των αποδεικτικών 

στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η αλλοδαπή εταιρεία έχει παύσει 

να είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στη χώρα ή δικαιοδοσία όπου 

είχε αρχικά συσταθεί και με την παράδοση στον Έφορο του 

προσωρινού πιστοποιητικού συνέχειας, ο Έφορος εκδίδει το 

πιστοποιητικό της συνέχειας το οποίο επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία 

έχει εγγραφεί ως συνεχίζουσα στη Δημοκρατία. 
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Περιπτώσεις 

απόρριψης της 

αίτησης. 

354Θ. Αίτηση για την εγγραφή αλλοδαπής εταιρείας ως 

συνεχίζουσας στη Δημοκρατία απορρίπτεται στις περιπτώσεις που: 

 
(α) έχει αρχίσει η διάλυση ή η εκκαθάριση της αλλοδαπής 

εταιρείας ή έχουν αρχίσει διαδικασίες αφερεγγυότητας, 

διευθέτησης ή συμβιβασμού, διαδικασίες εκτέλεσης αποφάσεως 

δικαστηρίου ή άλλες ανάλογες διαδικασίες από ή εναντίον της 

αλλοδαπής εταιρείας· 

 
(β) έχει διοριστεί εκκαθαριστής ή ειδικός διαχειριστής της 

αλλοδαπής εταιρείας ή παραλήπτης της περιουσίας της·. 

 
(γ) υπάρχει οποιαδήποτε απόφαση ή διάταγμα με το οποίο τα 

δικαιώματα των πιστωτών της αναστέλλονται ή περιορίζονται· ή 

 
(δ) έχουν αρχίσει εναντίον της διαδικασίες για παραβίαση των 

νόμων της χώρας ή της δικαιοδοσίας σύστασής της. 
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Δικαίωμα εταιρείας 

για εγγραφή ως 

συνεχίζουσας εκτός 

της Δημοκρατίας. 

354Ι. Εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη δυνάμει του παρόντος 

Νόμου δύναται, εφόσον οι νόμοι μιας χώρας ή δικαιοδοσίας το 

επιτρέπουν, και αφού έχει εξασφαλίσει προηγουμένως τη 

συγκατάθεση του Εφόρου, να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια 

αρχή της χώρας ή δικαιοδοσίας που επέλεξε να εγγραφεί με σκοπό 

να συνεχισθεί υπό το νομικό καθεστώς της χώρας ή της 

δικαιοδοσίας αυτής. 

 

Αίτηση για 

συγκατάθεση του 

Εφόρου για  

συνέχιση 

της 

εταιρείας εκτός 

της 

Δημοκρατίας. 

354ΙΑ. Η αίτηση εταιρείας για τη συγκατάθεση του Εφόρου για να 

συνεχίσει να υπάρχει ως νομικό πρόσωπο υπό το νομικό καθεστώς 

χώρας ή δικαιοδοσίας άλλης από τη Δημοκρατία, συνοδεύεται 

από δήλωση που υπογράφεται από τουλάχιστον δύο συμβούλους 

της εταιρείας αρμόδια εξουσιοδοτημένους από το διοικητικό 

συμβούλιο της ή, εάν το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 

έναν διοικητικό σύμβουλο, από αυτόν, και περιέχει τα ακόλουθα: 
 

 
(α) το όνομα της εταιρείας, με το οποίο ζητείται να εγγραφεί στην 

εγκεκριμένη χώρα ή δικαιοδοσία, 

 
(β) τον τόπο της προτεινόμενης εγγραφής της εταιρείας και το 

όνομα και τη διεύθυνση της αρμόδιας αρχής της εγκεκριμένης 

χώρας ή δικαιοδοσίας, και 

 
(γ) την ημερομηνία κατά την οποία προτείνεται να εγκαθιδρυθεί η 

έδρα της εταιρείας στη συγκεκριμένη εγκεκριμένη χώρα ή 

δικαιοδοσία. 
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Προϋποθέσεις  

για τη 

συγκατάθεση του 

Εφόρου. 

354ΙΒ.-(1) Για τη συγκατάθεση του Εφόρου σχετικά με τη 

συνέχιση της εταιρείας σε άλλη χώρα ή δικαιοδοσία, πρέπει να 

ισχύουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

 
(α) (i) να έχει εγκριθεί ειδικό ψήφισμα των μετόχων της εταιρείας 

σύμφωνα με το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της εταιρείας 

που να εξουσιοδοτεί την εν λόγω αίτηση· 

 
(ii) πριν τη γενική συνέλευση οι σύμβουλοι παρουσιάζουν 

ενδιάμεσους λογαριασμούς οι οποίοι περιλαμβάνουν τις εγγραφές 

και τις σημαντικές αλλαγές πραγματικής αξίας οι οποίες δεν 

προκύπτουν από τις εγγραφές και οι οποίοι καταρτίζονται κατά την 

ημερομηνία πρόσκλησης στην εν λόγω γενική συνέλευση· 

 
(iv) το ειδικό ψήφισμα μαζί με τους ενδιάμεσους λογαριασμούς 

πρέπει να παραδίδονται στον Έφορο για καταχώρηση στο. φάκελο 

της εταιρείας, 
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(β) η εταιρεία να έχει παραδώσει στον Έφορο για καταχώρηση 

δήλωση που να επιβεβαιώνει τη φερεγγυότητα της εταιρείας 

και να επιβεβαιώνει ότι οι σύμβουλοι δεν γνωρίζουν για 

οποιεσδήποτε περιστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 

αρνητικά τη φερεγγυότητα της εταιρείας μέσα σε περίοδο 

τριών χρόνων. Η εν λόγω δήλωση υπογράφεται από 

τουλάχιστον δύο συμβούλους της εταιρείας, αρμόδια 

εξουσιοδοτημένους από το διοικητικό συμβούλιο της εκτός 

εάν το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από ένα διοικητικό 

σύμβουλο, στην οποία περίπτωση υπογράφεται από αυτόν, 

(γ) όταν η εταιρεία διεξάγει εντός ή από τη Δημοκρατία 

οποιαδήποτε δραστηριότητα που χρειάζεται άδεια από 

οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, η εταιρεία να έχει προσκομίσει 

στον Έφορο απόδειξη της συγκατάθεσης της εν λόγω 

αρμόδιας αρχής για να συνεχίσει η εταιρεία σε άλλη χώρα ή 

δικαιοδοσία, 

(δ) σε περίπτωση που ή εταιρεία είναι δημόσια εταιρεία, και οι 

μετοχές της έχουν εισαχθεί σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο, 

να έχει προσκομίσει στον Έφορο τη συγκατάθεση του εν λόγω 

χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, 
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(ε) να έχουν καταβληθεί όλα τα τέλη και έχουν συμπληρωθεί όλες οι διαδικασίες που 

αφορούν εργασίες της εταιρείας βάσει του παρόντος Νόμου, 

(στ) να έχει καταβληθεί το σχετικό με την αίτηση συγκατάθεσης του Εφόρου τέλος, 

(ζ) να μην έχουν αρχίσει διαδικασίες για τη διάλυση της εταιρείας, διαδικασίες 

αφερεγγυότητας, διευθέτησης ή συμβιβασμού, διαδικασίες εκτέλεσης αποφάσεως 

δικαστηρίου ή οποιεσδήποτε άλλες ανάλογες διαδικασίες από ή εναντίον της εταιρείας 

στη Δημοκρατία ή αλλού, 

(η) η εταιρεία κατά το χρόνο της αίτησης για τη συγκατάθεση του Εφόρου να μην έχει 

παραβιάσει τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Νόμου, και 

(θ) να έχουν καταβληθεί από την εταιρεία το σύνολο των φόρων και δασμών που 

οφείλονται ή που προκύπτουν μέχρι την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης που 

προβλέπεται στο άρθρο 354ΙΑ. 

(2) Κάθε σύμβουλος εταιρείας που προβαίνει σε δήλωση φερεγγυότητας δυνάμει 

της υποπαραγράφου (α) του εδαφίου (1) χωρίς τα γεγονότα που έχει ή έπρεπε να είχε 

υπόψη του να δικαιολογούν τη δήλωση αυτή, είναι ένοχος αδικήματος και, σε 

περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος 

και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 20,000 (είκοσι χιλιάδες) λίρες. 
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Δικαίωμα των 

πιστωτών να 

ενστούν στη 

συνέχιση 

εταιρείας. 

354ΙΓ.-(1) Επιπρόσθετα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 354ΙΒ του 

παρόντος Νόμου, ο Έφορος αρνείται τη συγκατάθεση του για τη 

συνέχιση της εταιρείας σε άλλη εγκεκριμένη χώρα ή δικαιοδοσία 

μέχρι να περάσουν τρεις μήνες από τη δημοσίευση, σε δυο 

ημερήσιες καθημερινές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας στη 

Δημοκρατία, ειδοποίησης που να σχετίζεται με το έκτακτο 

ψήφισμα που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 354ΙΒ του παρόντος Νόμου. Απόδειξη της δημοσίευσης 

αποτελεί αντίγραφο της δημοσίευσης στην εφημερίδα το οποίο 

προσκομίζεται στον Έφορο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών. 

 

 
(2) Κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου των 

τριών μηνών, οποιοσδήποτε πιστωτής της εταιρείας μπορεί να 

ενστεί ενώπιον Δικαστηρίου στη συνέχιση της εταιρείας υπό το 

νομικό καθεστώς άλλης χώρας ή δικαιοδοσίας, επιδεικνύοντας 

επαρκή λόγο γιατί δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί η εν λόγω 

συνέχιση της εταιρείας. Το Δικαστήριο δύναται να εγκρίνει με 

διάταγμά του την εν λόγω συνέχιση της εταιρείας, ή να αποδεχθεί 

την εν λόγω συνέχιση της εταιρείας βάσει επαρκών εγγυήσεων, ή 

να απαγορεύσει την εν λόγω συνέχιση της εταιρείας. 
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Συγκατάθεση  

για τη 

συνέχιση της 

εταιρείας. 

354ΙΔ. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του 354ΙΒ και έχει 

λήξει η περίοδος των τριών μηνών που αναφέρονται στο άρθρο 

354ΙΓ χωρίς να έχει υποβληθεί ένσταση για τη συνέχιση της 

εταιρείας ή σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ένσταση εφόσον το 

Δικαστήριο ενέκρινε τη συνέχιση της εταιρείας υπό το νομικό 

καθεστώς άλλης χώρας ή δικαιοδοσίας ή εγκρίνει την εν λόγω 

συνέχεια της εταιρείας βάσει επαρκών εγγυήσεων και 

παρασχεθούν οι εγγυήσεις αυτές, ο Έφορος συγκατατίθεται στη 

συνέχιση της εταιρείας υπό το νομικό καθεστώς άλλης χώρας ή 

δικαιοδοσίας. 

 

Διαγραφή από  

το μητρώο. 
354ΙΕ. Με την έκδοση εγγράφου συνέχισης βάσει του οποίου 

συνεχίζει η εταιρεία σε άλλη εγκεκριμένη χώρα ή δικαιοδοσία, η 

εταιρεία παραδίδει αμέσως στον Έφορο αντίγραφο του εγγράφου 

συνέχισης και, με αυτή την πράξη, η εταιρεία παύει να είναι 

εγγεγραμμένη εταιρεία στη Δημοκρατία από την ημερομηνία που 

η συνέχισή της στην άλλη εγκεκριμένη χώρα ή δικαιοδοσία 

τίθεται σε ισχύ, ο Έφορος διαγράφει το όνομα της εταιρείας από 

το μητρώο και εκδίδει πιστοποιητικό διαγραφής: 

 

 
Νοείται ότι η δυνάμει του παρόντος άρθρου διαγραφή από 

το μητρώο δεν αποτελεί εκκαθάριση και ότι, τίποτε στο παρόν 

άρθρο δεν: 
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(α) αναιρεί ή επηρεάζει τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε 

Δικαστηρίου στη Δημοκρατία σε διαδικασία που άρχισε από ή 

εναντίον της εταιρείας πριν παύσει να είναι εταιρεία 

εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία, 

 
(β) επηρεάζει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, 

 
(γ) απαλλάσσει ή επηρεάζει οποιαδήποτε καταδίκη, απόφαση, 

γνωμάτευση, διάταγμα, χρέος, ευθύνη ή υποχρέωση που 

οφείλεται ή που πρόκειται να είναι οφειλόμενη ή από 

οποιαδήποτε αιτία που υπάρχει εναντίον της εταιρείας ή 

οποιουδήποτε άλλου προσώπου. 

Μητρώο εταιρειών 

που συνεχίζουν  

εκτός Κύπρου. 

354ΙΣΤ. Ο Έφορος τηρεί μητρώο όλων των εταιρειών που έλαβαν 

τη συγκατάθεσή του για να εγγραφούν ως συνεχίζουσες σε άλλη 

εγκεκριμένη χώρα ή δικαιοδοσία. Το μητρώο περιέχει κατάσταση 

με το όνομα της εταιρείας ως συνεχίζουσας όπως επίσης και όλες 

τις σχετικές λεπτομέρειες. 
 

Προσκόμιση 

εγγράφων στην 

Ελληνική. 

354ΙΖ. Όπου, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους 

απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων στον Έφορο τα έγγραφα αυτά 

προσκομίζονται στην Ελληνική γλώσσα ή σε πιστοποιημένη 

μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 
 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4089, 28/7/2006 124(I)/2006



 

Ερμηνεία των άρθρων 

354Α έως 354ΙΣΤ. 

354ΙΗ. Για σκοπούς ερμηνείας των διατάξεων των άρθρων 354Α 

έως 354ΙΣΤ - 

 
«αλλοδαπή εταιρεία» σημαίνει την εταιρεία που συστάθηκε εκτός 

της Δημοκρατίας· 
 

«έγγραφο συνέχισης» περιλαμβάνει κάθε έγγραφο ή 

πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία έχει εγγραφεί ως 

συνεχίζουσα σε μια εγκεκριμένη χώρα ή δικαιοδοσία εκτός της 

Δημοκρατίας· 

 
«εγκεκριμένη χώρα ή δικαιοδοσία» σημαίνει χώρα ή δικαιοδοσία 

που έχει ανάλογες νομοθετικές διατάξεις με τον παρόντα Νόμο· 

 
«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου» σημαίνει το νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου που συστάθηκε δυνάμει του περί της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητα) 

Νόμου· 
64(Ι) του 2001  

157(Ι) του 2002  

71(Ι) του 2004  

187(Ι) του 2004. 

 

 
«συνεχίζουσα εταιρεία» σημαίνει την εταιρεία η οποία συνεχίζει 

να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο υπό το νομικό καθεστώς μιας 

άλλης εγκεκριμένης χώρας ή δικαιοδοσίας: 

 
Νοείται ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της 

συνεχίζουσας εταιρείας δεν επηρεάζονται από την εγγραφή της 

εταιρείας ως συνεχίζουσας στην και εκτός της Δημοκρατίας, 

σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο· 

 
«συστατικό έγγραφο» περιλαμβάνει το ιδρυτικό έγγραφο και το 

καταστατικό και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που εξυπηρετεί τον 

ίδιο σκοπό.». 
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