
ΝΟΜΟΣ  ΠΟΥ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  ΤΟΝ  ΠΕΡΙ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  ΝΟΜΟ  
 

 
Προοίμιο.  Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τον τίτλο -  
  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 221, 

04.09.2003,  

σ. 13. 

 (i) «Οδηγία 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, για τροποποίηση της 

οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις 

απαιτήσεις δημοσιότητας για ορισμένες μορφές εταιρειών», 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 363, 

20.12.2006, 

σ.137. 

 (ii) «Οδηγία 2006/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 

2006, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα 

του εταιρικού δικαίου, λόγω της προσχώρησης της 

Βουλγαρίας και της Ρουμανίας»,  

  
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

Κεφ. 113. 

9 του 1968 

76 του 1977 

17 του 1979 

105 του 1985 

198 του 1986 

19 του 1990 

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) του 1999 

2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 

151(Ι) του 2000 

 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών 

(Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

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

νόμος»).   
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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 

…(Ι) του 2007. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Ο ορισμός του όρου «εταιρεία (ή εταιρείες) κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)» του εδάφιου (1) του άρθρου 2 του βασικού 

νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
  
 (α)  Με την αντικατάσταση των παραγράφων (iii), (iv), (viii) και (xiv) 

αυτού με τις ακόλουθες νέες παραγράφους: 
  
  «(iii) στη Δανία:  aktieselskab, kommandifaktieselskab,  

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

par actions, la société à responsabilité limitée, la société 

par actions simplifiée,  
  
           (viii)  στις Κάτω Χώρες: de naamloze vennootschap, de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 
  
           (xiv) στη Φινλανδία: yksityinen osakeyhtio/privat aktiebolag, 

julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag,»· και 
  
 (β)  με την αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου 

(xxiv) αυτού με κόμμα και την προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων 
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νέων παραγράφων: 
  
          «(xxv)  στη Βουλγαρία: акционерно дружество, дружество с 

ограничена отговорност, командитно дружество с акции, 

събирателно дружество, 
  
 

 

 

 

         (xxvi) στη Ρουμανία: societate pe acţiuni, societate cu rǎspundere 

limitatǎ, societate în comanditǎ pe acţiuni,asocietate în 

nume colectiv, societate în comanditǎ simplǎ∙». 

   
Τροποποίηση 

του άρθρου 103 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 103 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   
  (α)  Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου:  
   
               «(1Α) Στην περίπτωση που εταιρεία διαθέτει διαδικτυακό 

τόπο, ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει τα στοιχεία 

(i) μέχρι (vi) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1).»∙ και 
   
  (β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου:   
   
              «(5) Σε περίπτωση που, ο διαδικτυακός τόπος της εταιρείας 

δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία (i) μέχρι (vi) της παραγράφου (γ) 

του εδαφίου (1), η εν λόγω εταιρεία και κάθε αξιωματούχος 

που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο που δεν 

υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.». 
  

Προσθήκη νέων 4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
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άρθρων στο 

βασικό νόμο. 
άρθρο 365Α αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων: 

   
 «Μετατροπή  

και φύλαξη 

εγγράφων  

στο μητρώο 

εγγραφής 

εταιρειών, σε 

ηλεκτρονική 

μορφή.  

365Β. Από την 1η Ιανουαρίου 2007, τα έγγραφα που 

παραδίνονται από τις εταιρείες στον έφορο, δυνάμει των 

διατάξεων των άρθρων 4 μέχρι 13, 17, 203, 219, του 

εδαφίου (3) του άρθρου 243, του εδαφίου (2) του 

άρθρου 260 και του εδαφίου (1) του άρθρου 262 του 

παρόντος Νόμου, καταχωρούνται στο μητρώο εγγραφής 

εταιρειών σε ηλεκτρονική μορφή:  
   
   Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που τα έγγραφα 

που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, παραδίδονται στον 

έφορο σε έγγραφη μορφή, ο έφορος τα μετατρέπει σε 

ηλεκτρονική μορφή : 
   
   Νοείται περαιτέρω ότι,  για τη μετατροπή που 

αναφέρεται στην πρώτη επιφύλαξη ο έφορος, δύναται 

να εισπράττει τέλος.  
   
 Έγγραφα  

τα οποία 

μετατρέπονται  

σε ηλεκτρονική 

μορφή κατόπιν 

αίτησης. 

365Γ.-(1) Τα έγγραφα που έχουν καταχωρηθεί στο 

μητρώο εγγραφής εταιρειών, δυνάμει των διατάξεων των 

άρθρων 4 μέχρι 13, 17, 203, 219, του εδαφίου (3) του 

άρθρου 243, του εδαφίου (2) του άρθρου 260 και του 

εδαφίου (1) του άρθρου 262 του παρόντος Νόμου, μέχρι 

την 31η Δεκεμβρίου του 2006, δεν είναι υποχρεωτικό να 

μετατραπούν σε ηλεκτρονική μορφή.  
   
  (2) Οποιαδήποτε εταιρεία, για σκοπούς 

δημοσιοποίησης, δύναται να υποβάλει αίτηση όπως τα 

έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος 
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άρθρου μετατραπούν σε ηλεκτρονική μορφή, έναντι 

καταβολής σχετικού τέλους. 
   
 Πιστοποιημένα 

αντίγραφα 

εγγράφων σε 

ηλεκτρονική 

μορφή. 

 365Δ.-(1) Πιστοποιημένα αντίγραφα των εγγραφών που 

έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο εγγραφής εταιρειών 

δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 4 μέχρι 13, 17, 203, 

219, του εδαφίου (3) του άρθρου 243, του εδαφίου (2) 

του άρθρου 260 και του εδαφίου (1) του άρθρου 262 του 

παρόντος Νόμου, χορηγούνται κατόπιν αίτησης σε 

έγγραφη μορφή ή με ηλεκτρονικά μέσα, αναλόγως της 

προτίμησης του αιτούντος, ασχέτως εάν η καταχώρηση 

των εγγράφων αυτών έγινε στο μητρώο εγγραφής 

εταιρειών πριν ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007. Η εν 

λόγω αίτηση δύναται να υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά 

είτε εγγράφως, εφόσον καταβληθεί το σχετικό τέλος. 
   
  (2) Ανεξαρτήτως της εφαρμογής των διατάξεων 

του εδαφίου (1), τα έγραφα που έχουν καταχωρηθεί στο 

μητρώο εγγραφής εταιρειών δυνάμει των διατάξεων των 

άρθρων 4 μέχρι 13 του παρόντος Νόμου σε έγγραφη 

μορφή, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006 και τουλάχιστον 

δέκα έτη πριν την καταχώρηση της προβλεπόμενης στο 

εδάφιο (1) αίτησης, δεν χορηγούνται με ηλεκτρονικά 

μέσα. 
   
  (3) Τα παρεχόμενα αντίγραφα δύνανται να 

χορηγηθούν χωρίς πιστοποίηση ως ακριβή αντίγραφα, 

εκτός εάν ο αιτητής το ζητήσει ρητά. 
   
  

 
(4) Κατά την πιστοποίηση ηλεκτρονικών 

πιστοποιημένων αντιγράφων θα γίνεται χρήση 
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188(Ι) του 2004. 

τουλάχιστον μιας προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 

όπως αυτή ορίζεται στον περί του Νομικού Πλαισίου για 

τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή 

Θέματα Νόμο.   
   
  (5) Για τους σκοπούς ερμηνείας του παρόντος 

άρθρου, «ηλεκτρονικά μέσα» σημαίνει ότι η αρχική 

αποστολή καθώς και η παραλαβή των στοιχείων στον 

προορισμό τους γίνεται μέσω ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

που χρησιμεύει για την επεξεργασία (περιλαμβανομένης 

της ψηφιακής συμπίεσης) και την αποθήκευση 

δεδομένων και ότι τα στοιχεία διαβιβάζονται, 

μεταφέρονται και παραλαμβάνονται με ενσύρματα ή 

ασύρματα μέσα ή με οπτικά μέσα ή με άλλα 

ηλεκτρομαγνητικά μέσα.». 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Αρ. Φακ.:  23.01.048.110.2007  

ΤΚ/ΝΑ 
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