
NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ  
 
Προοίμιο. 
 
 
 
 
 
 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L65, 

14.3.1968,  

σ.8. 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L26, 

31.1.1977, 

 σ.1. 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L295, 

20.10.1978,  

σ.36. 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L378, 

31.12.1982,  

σ.47. 

Για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης με τις ακόλουθες διατάξεις 

πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:   

 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο (στ), Άρθρο 3 παράγραφοι 

4 και 5 και Άρθρο 6 της «Πρώτης Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1968 περί συντονισμού των 

εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των 

εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη 

παράγραφος της συνθήκης, για την προστασία των 

συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων και με σκοπό να 

καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες», 

 

Άρθρα 10, 11, 25 παράγραφος 2 και Άρθρο 30 της 

«Δεύτερης Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης 

Δεκεμβρίου 1976 περί συντονισμού των εγγυήσεων που 

απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά 

την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της 

συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων 

και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές 

ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας 

και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της», 

 

Άρθρο 24 της «Τρίτης Οδηγίας 78/855/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 9ης Οκτωβρίου 1978 βασιζόμενη στο άρθρο 54 

παράγραφος 3 περίπτωση (ζ) της συνθήκης, περί των 

συγχωνεύσεων των ανωνύμων εταιρειών», 

     

Άρθρο 7, παράγραφοι 2 και 3 της «Έκτης Οδηγίας 

82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1982 

βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση (ζ) της 

συνθήκης για τη διάσπαση των ανωνύμων εταιρειών», 
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Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L395, 

30.12.1989,  

σ.36. 

 

 

Άρθρο 9 της «Ενδέκατης Οδηγίας 89/666/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τη 

δημοσιότητα των υποκαταστημάτων που έχουν συσταθεί σε 

ένα κράτος μέλος από ορισμένες μορφές εταιρειών που 

διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους», 

   

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 του1990 

46(Ι) του 1992 
96(Ι) του 1992 
 41(Ι) του 1994 
 15(Ι) του 1995 
 21(Ι) του 1997 
 82(Ι) του 1999 
149(Ι) του1999 
    2(Ι) του2000 
135(Ι)του 2000 
151(Ι) του2000 
  76(Ι) του2001 
 70(Ι) του 2003 
167(Ι) του2003 
  92(Ι) του 2004 
  24(Ι) του 2005 
129(Ι) του 2005 
130(Ι) του 2005 
  98(Ι) του 2006 

124(Ι) του 2006. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

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

νόμος»). 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 47Β 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το σημείο (β) της υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (β) 

του εδαφίου (4) του άρθρου 47Β του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «στον έφορο εταιρειών» 

(ένατη γραμμή), της φράσης «και έχει δημοσιευθεί κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 365Α». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 47Γ 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 47Γ του βασικού νόμου 
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του βασικού 
νόμου. 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «Όταν μέτοχος, ή 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, αποκτά από την εταιρεία στοιχείο 

ενεργητικού-» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «Όταν 

εταιρεία αποκτά οποιοδήποτε στοιχείο ενεργητικού από μέτοχο ή 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο-». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 62 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 62 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης 

επιφύλαξης: 
  
 «Νοείται ότι, σε περίπτωση όπου το ψήφισμα της γενικής 

συνέλευσης για αύξηση κεφαλαίου παρέχει εξουσία στους 

συμβούλους να προβούν σε έκδοση και παραχώρηση νέων 

μετοχών, η εξουσία αυτή έχει ανώτατη διάρκεια πέντε ετών, 

και δύναται να ανανεωθεί μία ή περισσότερες φορές από τη 

γενική συνέλευση, για χρονικό διάστημα, που δεν δύναται να 

υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 64 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 64 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «ειδικό 

ψήφισμα,» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «το οποίο κοινοποιείται 

στον έφορο εταιρειών και δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 365Α,». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 120 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 120 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

   (α) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «ευθύνεται για παράλειψη» (δεύτερη γραμμή), της 

φράσης «διαπράττει ποινικό αδίκημα, και, σε περίπτωση 

καταδίκης,».  και 

 

   (β) με τη προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του 
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ακόλουθου νέου εδαφίου: 
  
  «(3) Επιπρόσθετα και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του 

εδαφίου (2), αν εταιρεία παραλείπει να συμμορφωθεί με το 

άρθρο αυτό, ο έφορος εταιρειών δύναται να της επιβάλει 

διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες 

λίρες (Λ.Κ. 5.000).». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 121 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 121 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

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

φράση «ευθύνεται για παράλειψη» (δεύτερη γραμμή), της 

φράσης «διαπράττει ποινικό αδίκημα, και, σε περίπτωση 

καταδίκης,». και  

 

   (β) με τη προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 

 «(3Α) Επιπρόσθετα και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του 

εδαφίου (3), αν εταιρεία παραλείπει να συμμορφωθεί με το 

άρθρο αυτό, ο έφορος εταιρειών δύναται να της επιβάλει 

διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες 

λίρες (Λ.Κ. 5.000).». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 152 
του βασικού 
νόμου. 

8.  Το άρθρο 152 του βασικού νόμου τροποποιείται με την  

αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  

         

«(4)(α) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με το 

εδάφιο (1), κάθε σύμβουλος της εταιρείας ο οποίος 

ευθύνεται για την παράλειψη διαπράττει ποινικό 

αδίκημα το οποίο τιμωρείται με πρόστιμο που δεν 

υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 5.000),  
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(β) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με το 

εδάφιο (2), η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που 

ευθύνεται για την παράλειψη διαπράττει ποινικό 

αδίκημα το οποίο τιμωρείται με πρόστιμο που δεν 

υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 3.000), και 

 

(γ) Σε περίπτωση που, όταν πρόσωπο ζητά οποιοδήποτε 

έγγραφο που δικαιούται να λάβει σύμφωνα με το 

εδάφιο (3), γίνεται παράλειψη συμμόρφωσης μέσα σε 

επτά ημέρες από την υποβολή της απαίτησης, η 

εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για 

την παράλειψη διαπράττει ποινικό αδίκημα το οποίο 

τιμωρείται με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 

πεντακόσιες λίρες (Λ.Κ. 500).».         
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 201Γ 
του βασικού 
νόμου. 

9. To άρθρο 201Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 
    (α) με την αντικατάσταση της επιφύλαξης της υποπαραγράφου 

(ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού με την 

ακόλουθη νέα επιφύλαξη:   

 

           «Νοείται ότι, η πληροφορία αυτή δεν απαιτείται στην 

περίπτωση της οριζόμενης στην υποπαράγραφο (iii) 

της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 

201Α εταιρικής αναδιοργάνωσης.».  

 

   (β) με την αντικατάσταση της επιφύλαξης της υποπαραγράφου 

(iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού με την 

ακόλουθη νέα επιφύλαξη:  

 

           «Νοείται ότι, η πληροφορία αυτή δεν απαιτείται  στην 
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περίπτωση της οριζόμενης στην υποπαράγραφο (iii) 

της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 

201Α εταιρικής αναδιοργάνωσης.».  

 

   (γ) με την αντικατάσταση της επιφύλαξης της υποπαραγράφου 

(iv) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού με την 

ακόλουθη νέα επιφύλαξη:  

 

            «Νοείται ότι, η πληροφορία αυτή δεν απαιτείται 

στην περίπτωση της οριζόμενης στην υποπαράγραφο 

(iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 

201Α εταιρικής αναδιοργάνωσης.».  

    

   (δ) με την προσθήκη αμέσως μετά την τελεία στο τέλος της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού, της ακόλουθης 

πρότασης: 

 

«Σε περίπτωση διάσπασης, η έκθεση των συμβούλων 

αναφέρει επίσης την κατάρτιση της έκθεσης για 

εξακρίβωση των εταιρικών εισφορών σε είδος, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47Β του 

παρόντος Νόμου για τις επωφελούμενες εταιρείες.»· 

 

   (ε) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) 

αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:  

 

«(β) Η σύνταξη της προβλεπόμενης στην παράγραφο 

(α) εκθέσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση της 

οριζόμενης στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου 

(α) του εδαφίου (1) του άρθρου 201Α εταιρικής 

αναδιοργάνωσης.»·  

  

   (στ) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (β) του 
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εδαφίου (2) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:   

 

«(γ) Σε περίπτωση διάσπασης, οι σύμβουλοι της 

διασπώμενης εταιρείας υποχρεούνται να 

ενημερώσουν τη γενική συνέλευση της διασπώμενης 

εταιρείας, καθώς και τα όργανα διεύθυνσης ή 

διοίκησης των επωφελούμενων εταιρειών, για να 

ενημερώσουν τις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών 

τους, σχετικά με κάθε σημαντική μεταβολή του 

ενεργητικού και του παθητικού που σημειώθηκε 

ανάμεσα στην ημερομηνία κατάρτισης του σχεδίου 

διάσπασης και την ημερομηνία της γενικής 

συνέλευσης της εταιρείας που καλείται να αποφανθεί 

ως προς το σχέδιο διάσπασης.»· 

 
    (ζ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3) 

αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:   

 

«(δ) Η προσκόμιση εκθέσεως-εκτιμήσεως εμπειρο-

γνώμονα δεν απαιτείται στην περίπτωση της 

οριζόμενης στην υποπαράγραφο (iii) της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 

201Α εταιρικής αναδιοργάνωσης.»· και 

 

   (η) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου 

(ε) του εδαφίου (4) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την 

προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:  

 

  «Νοείται ότι, στην περίπτωση της οριζόμενης 

στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του 

εδαφίου (1) του άρθρου 201Α εταιρικής 

αναδιοργάνωσης, το δικαίωμα μετόχου δυνάμει του 

παρόντος εδαφίου δεν υφίσταται σε σχέση με τα 
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αναφερόμενα στις παραγράφους (δ) και (ε) έγγραφα, 

σε περίπτωση που αυτά δεν ετοιμαστούν λόγω 

εφαρμογής των εξαιρέσεων που περιέχονται στην 

παράγραφο (β) του εδαφίου (2) και στην παράγραφο 

(δ) του εδαφίου (3).» 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 
201ΣΤ του 
βασικού νόμου. 

10. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 201ΣΤ του 

βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο 

τέλος της με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, 

της ακόλουθης επιφύλαξης: 

 
  «Νοείται ότι, η παρούσα παράγραφος δεν 

εφαρμόζεται στην περίπτωση της οριζόμενης στην 

υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 201Α εταιρικής αναδιοργάνωσης.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 350 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το άρθρο 350 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 
    (α) με την ένθεση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού 

της λέξης «αλλοδαπές» μεταξύ των λέξεων «βαρύνει» και 

«εταιρείες» (δεύτερη γραμμή) και τη διαγραφή της φράσης 

«των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (δεύτερη και 

τρίτη γραμμή)·  

 

   (β) με τη διαγραφή στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (β) 

του εδαφίου (2) αυτού της λέξης «μέλος» (πρώτη γραμμή)· 

και  

 

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

«Εταιρεία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία 

σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους» (πρώτη έως 

και τρίτη γραμμή) με τη φράση «Αλλοδαπή εταιρεία η οποία 
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σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 365Α 
του βασικού 
νόμου. 

12. Το εδάφιο (5) του άρθρου 365Α του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού, με 

άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της 

ακόλουθης επιφύλαξης: 

 
 «Νοείται ότι, για τις ενέργειες που συντελούνται πριν από την 

δέκατη έκτη ημέρα μετά τη δημοσίευση, οι εν λόγω πράξεις 

και τα εν λόγω στοιχεία δεν αντιτάσσονται κατά τρίτων οι 

οποίοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατό να είναι εν γνώσει 

αυτών των καταχωρηθεισών πράξεων ή καταχωρηθέντων 

στοιχείων.». 

 
  
  

 

 

 
Αρ. Φακ.:  23.01.048.109-2007 

 

ΤΚ/ΝΑ 
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