
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 

τίτλο -  

  

Επίσημη  

Εφημερίδα της  

Ε.Ε.: L 224, 

16.08.2006, 

σ.1. 

«Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 14ης Ιουνίου 2006, για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων 

μορφών, της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους 

ενοποιημένους λογαριασμούς, της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και 

λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων», 
  
 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 του 1990 

41(I) του 1994 

15(I) του 1995 

21(I) του 1997 

82(I) του 1999 

149(I) του 1999 

2(I) του 2000 

135(I) του 2000 

151(I) του 2000 

76(I) του 2001 

70(I) του 2003 

167(I) του 2003 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) 

(Αρ.3) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο 

(που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 
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92(I) του 2004 

24(I) του 2005 

129(I) του 2005 

130(I) του 2005 

98(I) του 2006 

124(I) του 2006 

70(I) του 2007 

71(I) του 2007 

131(I) του 2007 

186(I) του 2007 

87(Ι) του 2008 

49(I) του 2009 

99(Ι) του 2009 

42(Ι) του 2010 

60(Ι) του 2010. 

  
Τροποποίηση  

του άρθρου 142 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 142 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  

  (α)   Η υποπαράγραφος (iii) της παραγράφου (ε) του 

εδαφίου (1) αυτού τροποποιείται με -  

   

  (i)   την αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο 

(αα) αυτής, της φράσης «το ισόποσο σε 

κυπριακές λίρες των 14.600.000 

(δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εξακόσιων 

χιλιάδων) Ευρώ» (τέταρτη μέχρι έβδομη 

γραμμή) με τη φράση «το ποσό των 

17.500.000 (δεκαεπτά εκατομμυρίων 

πεντακόσιων χιλιάδων) Ευρώ»∙ και 

  (ii)  την αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο 

(ββ) αυτής, της φράσης «το ισόποσο σε 

κυπριακές λίρες των 29.200.000 (είκοσι 

εννέα εκατομμυρίων διακόσιων χιλιάδων) 
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Ευρώ» (δεύτερη μέχρι τέταρτη γραμμή) με 

τη φράση «το ποσό των 35.000.000 

(τριάντα πέντε εκατομμυρίων) Ευρώ»∙ 

   

  (β)   το εδάφιο (4) αυτού αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (4): 

   

  «(4)(α)   Οι σύμβουλοι κάθε εταιρείας έχουν 

συλλογικά το καθήκον έναντί της να 

μεριμνούν ότι οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις και, ανάλογα με την 

περίπτωση, οι ετήσιες ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις 

συντάσσονται και δημοσιεύονται 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

παρόντος Νόμου και σύμφωνα με τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 

(β)  Άνευ επηρεασμού της συλλογικής 

αστικής ευθύνης των συμβούλων 

έναντι της εταιρείας η οποία υπάρχει 

σε περίπτωση παραβίασης του 

καθήκοντος που αναφέρεται στην 

παράγραφο (α), αν σύμβουλος 

εταιρείας παραλείπει να λάβει όλα τα 

εύλογα μέτρα για συμμόρφωση με το 

καθήκον που αναφέρεται στην 

παράγραφο (α), διαπράττει αδίκημα 

και υπόκειται, σε περίπτωση 

καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει το ένα έτος ή σε 

πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 

χίλια επτακόσια ευρώ ή και στις δύο 
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αυτές ποινές:  

 

                             Νοείται ότι, τηρουμένων των 

διατάξεων οποιουδήποτε άλλου 

ειδικού νόμου, σε οποιαδήποτε 

διαδικασία εναντίον προσώπου 

σχετικά με το προβλεπόμενο στην 

παρούσα παράγραφο αδίκημα, 

αποτελεί υπεράσπιση η απόδειξη ότι 

το πρόσωπο αυτό 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 της παραγράφου (α), ήταν 

σε θέση να εκτελεί το καθήκον 

εκείνο.». 

   
Τροποποίηση  

του άρθρου 151 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 151 του βασικού νόμου τροποποιείται με -  

   

  (α)     την   κατάργηση   της  παραγράφου  (δ)  του  

εδαφίου  (1)   αυτού∙ και  

   

  (β)  την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, 

του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

   

  

 

 

 

 

«(3)(α)    Οι σύμβουλοι κάθε εταιρείας έχουν 

συλλογικά το καθήκον έναντί της να 

εξασφαλίζουν ότι: 

               (i) η έκθεση των συμβούλων 

συντάσσεται και δημοσιεύεται 
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190(Ι) του 2007 

77(Ι) του 2009. 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

παρόντος Νόμου∙ 

               (ii) όταν η έκθεση των συμβούλων 

περιλαμβάνει δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης, η έκθεση αυτή 

συντάσσεται και δημοσιεύεται 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

παρόντος Νόμου και των περί 

Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές 

Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε 

Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμων του 

2007 και 2009 και των δυνάμει 

αυτών εκδιδομένων Οδηγιών. 

 

(β)  Άνευ επηρεασμού της συλλογικής 

αστικής ευθύνης των συμβούλων 

έναντι της εταιρείας η οποία υπάρχει 

σε περίπτωση παραβίασης του 

καθήκοντος που αναφέρεται στην 

παράγραφο (α), αν σύμβουλος 

εταιρείας παραλείπει να λάβει όλα τα 

εύλογα μέτρα για συμμόρφωση με το 

καθήκον που αναφέρεται στην 

παράγραφο (α), διαπράττει αδίκημα 

και υπόκειται, σε περίπτωση 

καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει το ένα έτος ή σε 

πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 

δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ ή και στις 

δύο αυτές ποινές: 
  
 Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων 

οποιουδήποτε άλλου ειδικού νόμου, σε 
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οποιαδήποτε διαδικασία εναντίον προσώπου 

σχετικά με το προβλεπόμενο στην παρούσα 

παράγραφο αδίκημα, αποτελεί υπεράσπιση η 

απόδειξη ότι το πρόσωπο αυτό 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 της 

παραγράφου (α), ήταν σε θέση να εκτελεί το 

καθήκον εκείνο.». 
  
 

 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.050.061.2009 
Κλ.Χ/ΜΑΤ 
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