
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4465, 17.10.2014  Ν. 147(Ι)/2014 

147(I)/2014 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ  ΠΕΡΙ  ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ  ΚΑΙ  ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ  

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ  ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ  ΝΟΜΟ 

 

            H Boυλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

   Κεφ. 116. 

77 του 1977 

54(Ι) του 2011 

146(Ι) του 2011. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ομορρύθμων και 

Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 

Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών 

Επωνυμιών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 1  

του βασικού 

νόμου. 

2.-(1)  Έκαστο άρθρο 1 των ακόλουθων νόμων τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της φράσης «περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων 

Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών», όπου αυτή συναντάται, με τη 

φράση «περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και 

Εμπορικών Επωνυμιών»: 

 

 Κεφ. 116. 

 

 

 

77 του 1977. 

 

 

 

 

54(Ι) του 2011. 

 

 

 

146(Ι) του 2011.  

(α) ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και 

Εμπορικών Επωνυμιών Νόμος. 

 

(β) ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και 

Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

1977. 

 

(γ) ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και 

Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2011. 

 

(δ) ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών  
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και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2011. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

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

 

 (α)  Με την αντικατάσταση από αυτό του όρου «γενικός συνέταιρος» και του 

ορισμού του με τον ακόλουθο νέο όρο και ορισμό: 

 

«“ομόρρυθμος συνέταιρος” σημαίνει οποιοδήποτε συνέταιρο δεν είναι 

ετερόρρυθμός συνέταιρος, όπως ορίζεται στον παρόντα Νόμο». 

 

  (β) με τη διαγραφή από αυτό του όρου «συνεταιρισμός» και του ορισμού 

του και την αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος της με τελεία. 

  

Αντικατάσταση 

του τίτλου του 

Μέρους Ι 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Ο τίτλος του Μέρους Ι του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση αυτού από τον ακόλουθο νέο τίτλο: 

 

  «ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ».  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 37 

του βασικού 

νόμου.  

5.  Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

της παραγράφου (ζ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ζ): 

 

  

  «(ζ) σε περίπτωση αίτησης για διάλυση χωρίς εκκαθάριση λόγω 

συγχώνευσης ομορρύθμου συνεταιρισμού με μία ή περισσότερες 

εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή διάσπασης ομορρύθμου 

συνεταιρισμού σε μία ή περισσότερες εταιρείες περιορισμένης 

ευθύνης, που είναι εγγεγραμμένη ή εγγεγραμμένες σύμφωνα με τον 

περί Εταιρειών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται, ειδικά για το σκοπό αυτό.». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 46Α 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Το άρθρο 46Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  (α)      Με την αντικατάσταση στον πλαγιότιτλο αυτού, της 

          λέξης «εταιρειών» με τη λέξη «συνεταιρισμών». 

   

  (β)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της 

φράσης «ομόρρυθμης εταιρείας (που στο άρθρο 

αυτό αναφέρεται ως «η μεταβιβάζουσα 

εταιρεία»)» (έβδομη γραμμή) με τη φράση 

«ομόρρυθμος συνεταιρισμός (που στο άρθρο 

αυτό αναφέρεται ως «ο μεταβιβάζων 

συνεταιρισμός»)». 

   

  (γ)  με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως 

          ακολούθως: 

    

   (i) Με την αντικατάσταση σ’ αυτό της φράσης 

«στις ομόρρυθμες εταιρείες» (τέταρτη 

γραμμή), με τη φράση «στους ομόρρυθμους 

συνεταιρισμούς». 

(ii) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) 

αυτού, της φράσης «στην ομόρρυθμη 

εταιρεία» με τη φράση «στον ομόρρυθμο 

συνεταιρισμό». 

(iii) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (θ) 

αυτού των λέξεων «της εταιρείας», με τις 

λέξεις  «του συνεταιρισμού». 

   

  (δ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της 
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φράσης «της ομόρρυθμης μεταβιβάζουσας 

εταιρείας» (ενδέκατη γραμμή), με τη φράση «του 

ομορρύθμου μεταβιβάζοντος συνεταιρισμού». 

   

Τροποποίηση 

του τίτλου 

του Μέρους 

ΙΙ του βασικού 

νόμου. 

7.  Ο τίτλος του Μέρους ΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση αυτού, από τον ακόλουθο νέο τίτλο: 

«ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 47 

του βασικού 

νόμου. 

8.   Το άρθρο 47 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

      (α) Με την αντικατάσταση στον πλαγιότιτλο αυτού, της φράσης  

«συνεταιρισμoύ περιορισμένης ευθύνης» με τη φράση 

«ετερορρύθμου συνεταιρισμού». 

     (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης  

«συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης» με τη φράση 

«ετερόρρυθμος συνεταιρισμός». 

     (γ)   με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως ακολούθως: 

 

 

 

 

  (i) Με την αντικατάσταση σ’ αυτό της φράσης «Συνεταιρισμός 

περιορισμένης ευθύνης» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «Ο 

ετερόρρυθμος συνεταιρισμός». 

 

  (ii) με την αντικατάσταση σ’ αυτό της φράσης «γενικοί 

συνέταιροι» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «ομόρρυθμοι 

συνέταιροι». 

 

  (iii) με την αντικατάσταση της φράσης «συνέταιροι περιορισμένης 

ευθύνης» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «ετερόρρυθμοι 

συνέταιροι». 
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  (δ)   με τη αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της 

φράσης «Συνέταιρος περιορισμένης ευθύνης» 

(πρώτη γραμμή) με τη φράση «Ετερόρρυθμος 

συνέταιρος». 

   

  (ε)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού της 

φράσης «συνέταιρος περιορισμένης ευθύνης» με 

τη φράση «ετερόρρυθμος συνέταιρος». 

   

Αντικατάσταση 

του άρθρου 48 

του βασικού 

νόμου. 

9.  Το άρθρο 48 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 

άρθρο 48: 

  

 «Απαίτηση για 

εγγραφή 

ετερόρρυθμου 

συνεταιρισμού. 

48. Κάθε ετερόρρυθμος συνεταιρισμός πρέπει να 

εγγράφεται ως τέτοιος σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου ή σε περίπτωση που παραλείπεται να 

εγγραφεί να θεωρείται ως ομόρρυθμος συνεταιρισμός, και 

κάθε ετερόρρυθμος συνέταιρος να θεωρείται ως 

ομόρρυθμος συνέταιρος.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 49 

του βασικού 

νόμου. 

10.  Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  (α)  Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, 

από τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο «Κανόνες που 

διέπουν τους ετερόρρυθμους συνεταιρισμούς.». 

   

  (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού από 

το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

   



6 
 

   «(1)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων 

του παρόντος Μέρους, οι διατάξεις του 

Μέρους Ι του παρόντος Νόμου, το οποίο 

ρυθμίζει τους ομόρρυθμους 

συνεταιρισμούς, εφαρμόζονται κατ’ 

αναλογία σε σχέση και με τους 

ετερόρρυθμους συνεταιρισμούς. 

   

      (β) Ετερόρρυθμος συνεταιρισμός δεν 

λαµβάνει µέρος στη διεύθυνση των 

εργασιών του συνεταιρισµού και δεν έχει 

εξουσία να δεσμεύει τον οίκο: 

   

    Νοείται ότι ετερόρρυθμος συνέταιρος 

δύναται, αυτοπροσώπως ή µε 

αντιπρόσωπό του, να επιθεωρεί 

οποτεδήποτε τα βιβλία του οίκου και να 

εξετάζει την κατάσταση και τις προοπτικές 

των εργασιών του συνεταιρισµού, και 

δύναται να συσκέπτεται µε τους 

συνέταιρους επί αυτών. 

   

      (γ) Αν ο ετερόρρυθμος συνέταιρος 

λαµβάνει µέρος στη διεύθυνση των 

εργασιών του συνεταιρισµού ευθύνεται για 

όλα τα χρέη και τις υποχρεώσεις του οίκου 

που προκύπτουν ενόσω αυτός λαµβάνει 

µέρος στη διεύθυνση ως εάν να ήταν 

ομόρρυθμος συνέταιρος.»∙ 

   

   (γ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2)   αυτού, των 



7 
 

φράσεων «Συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης» 

(πρώτη γραμμή) και «συνεταίρου περιορισμένης 

ευθύνης» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τις φράσεις   

«Ετερόρρυθμος συνεταιρισμός» και «ετερορρύθμου 

συνεταίρου», αντίστοιχα. 

   

  (δ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, των  

φράσεων «συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης» 

(πρώτη γραμμή) και «γενικούς συνέταιρους» 

(δεύτερη γραμμή) με τις φράσεις «ετερόρρυθμου 

συνεταιρισμού» και  «ομόρρυθμους συνέταιρους» 

αντίστοιχα. 

   

  (ε)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, από   

το ακόλουθο νέο εδάφιο (4): 

 

   «(4) Τηρουμένης οποιασδήποτε συμφωνίας, 

ρητής ή σιωπηρής, μεταξύ των συνεταίρων- 

  

     (α) οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει 

αναφορικά με τα συνήθη θέματα που 

αφορούν τις εργασίες του 

συνεταιρισμού δύναται να αποφασίζεται 

από την πλειοψηφία των ομορρύθμων 

συνεταίρων. 

  

     (β)  ετερόρρυθμος συνέταιρος δύναται, με τη 

           συγκατάθεση των ομορρύθμων  

συνεταίρων, να εκχωρήσει το μερίδιό 

του στο συνεταιρισμό, και με την 

εκχώρηση αυτή ο εκδοχέας καθίσταται 
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ετερόρρυθμος συνέταιρος με όλα τα 

δικαιώματα του εκχωρητή. 

  

     (γ) οι άλλοι συνέταιροι δεν δικαιούνται να  

διαλύσουν το συνεταιρισμό λόγω του ότι 

οποιοσδήποτε ετερόρρυθμος 

συνέταιρος ανέχεται όπως το μερίδιο 

του επιβαρυνθεί για ξεχωριστό χρέος 

του. 

  

     (δ) πρόσωπο δύναται να γίνει συνέταιρος 

χωρίς τη συγκατάθεση των 

υφιστάμενων συνεταίρων 

περιορισμένης ευθύνης. 

  

     (ε)  ετερόρρυθμος συνέταιρος δεν δικαιούται 

           να διαλύσει το συνεταιρισμό με  

           ειδοποίηση.». 

   

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 50 

του βασικού 

νόμου. 

11.  Η παράγραφος (α) του άρθρου 50 του βασικού νόμου αντικαθίσταται  

με την ακόλουθη νέα παράγραφο (α): 

  «(α) κάθε συνεταιρισμός είτε ομόρρυθμος είτε ετερόρρυθμος που 

διεξάγει εργασίες στην Κύπρο.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 51 

του βασικού 

νόμου. 

12.  Οι παράγραφοι (στ), (ζ) και (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 51 του 

βασικού νόμου αντικαθίστανται από τις ακόλουθες νέες παραγράφους (στ), 

(ζ) και (η), αντίστοιχα: 

  «(στ) δήλωση, αν έτσι είναι η περίπτωση, ότι ο 

συνεταιρισμός είναι ετερόρρυθμoς συνεταιρισμός. 
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 (ζ) το ποσό που συνεισφέρθηκε από κάθε ετερόρρυθμο 

συνέταιρο, και κατά πόσο καταβλήθηκε σε μετρητά ή με 

ποιον άλλο τρόπο. 

  

(η) τα ονόματα των ομορρύθμων συνεταίρων, οι οποίοι 

είναι εξουσιοδοτημένοι να χειρίζονται τις υποθέσεις του 

συνεταιρισμού, να διευθύνουν αυτόν και να υπογράφουν 

για αυτόν.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 64Α 

του βασικού 

νόμου. 

13.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 64Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από αυτό της φράσης «γενικοί συνέταιροι» (δέκατη γραμμή) 

με τη φράση «ομόρρυθμοι συνέταιροι».  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 67 

του βασικού 

νόμου. 

14. Το εδάφιο (2) του άρθρου 67 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από αυτό της φράσης «συνεταιρισμών περιορισμένης 

ευθύνης» (έκτη γραμμή) με τη φράση «ετερορρύθμων συνεταιρισμών». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


