
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, 20.2.2015  Ν. 18(Ι)/2015 

18(Ι)/2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

τίτλο: 

  

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της  

Ε.Ε.: L 156, 

16.6.2012, 

σ. 1. 

«Οδηγία 2012/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 

89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 2005/56/ΕΚ και 

2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τη διασύνδεση των κεντρικών και των εμπορικών μητρώων 

καθώς και των μητρώων εταιρειών», 

  

 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 

46(I) του 1992 

96(I) του 1992 

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 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 

Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 
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76(I) του 2001 

70(I) του 2003 

167(I) του 2003 

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(I) του 2008 

41(I) του 2009 

49(I) του 2009 

99(I) του 2009 

42(I) του 2010 

60(I) του 2010 

88(I) του 2010 

53(I) του 2011 

117(I) του 2011 

145(I) του 2011 

157(I) του 2011 

198(I) του 2011 

64(I) του 2012 

98(I) του 2012 

190(I) του 2012 

203(I) του 2012 

6(I) του 2013 

  90(I) του 2013 

  74(I) του 2014 

  75(I) του 2014. 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στην κατάλληλη  αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων 

όρων και των ορισμών τους: 

  

 «“μοναδικός ταυτοποιητής”  σημαίνει τον κωδικό/αριθμό που 

χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ των μητρώων των κρατών 

μελών μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων˙ 

  

 

 

Eπίσημη 

Eφημερίδα της  

Ε.Ε:  

L 258, 

01.10.2009, 

σ. 11. 

“πλατφόρμα” σημαίνει την Ευρωπαϊκή κεντρική πλατφόρμα που 

δημιουργείται δυνάμει της παραγράφου (1) του Άρθρου 4α της Οδηγίας 

2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

16ης Σεπτεμβρίου 2009, περί συντονισμού των εγγυήσεων που 

απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια 

του Άρθρου 54 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης, για την προστασία των 

συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι 

εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες, και συνίσταται στη συγκεντρωτική δέσμη 

μέσων της τεχνολογίας των πληροφοριών που ενσωματώνει τις 

υπηρεσίες που παρέχουν τα μητρώα των κρατών μελών και αποτελεί 

μία κοινή διεπαφή˙ 

  

 “σύστημα διασύνδεσης μητρώων” σημαίνει το σύστημα διασύνδεσης 

των κεντρικών και εμπορικών μητρώων και των μητρώων εταιρειών 

που θεσπίζεται δυνάμει της παραγράφου 2 του Άρθρου 4α της 

Οδηγίας 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, περί του συντονισμού των 

εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, 

κατά την έννοια του Άρθρου 54 της συνθήκης, για την προστασία των 

συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων στα κράτη μέλη με σκοπό να 

καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες˙ 

  

 “τυποποιημένος μορφότυπος μηνύματος” σημαίνει την ηλεκτρονική 

μορφή μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ συστημάτων 

τεχνολογίας των πληροφοριών  στη σχετική γλωσσική εκδοχή, τα 
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οποία διανέμονται, μέσω, της πλατφόρμας από το κάθε μητρώο των 

κρατών μελών προς τα αρμόδια μητρώα άλλων κρατών μελών˙». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 201Κ  

του βασικού 

νόμου.   

3.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 201Κ του βασικού νόμου αντικαθίσταται 

με το ακόλουθο νέο εδάφιο (2):   

  «(2) Εφόσον ο έφορος εταιρειών λάβει το αναφερόμενο στο εδάφιο 

(1) αντίγραφο απόφασης, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση, μέσω 

του συστήματος διασύνδεσης μητρώων, το μητρώο στο οποίο 

καθεμιά από τις εταιρείες ήταν υποχρεωμένη να καταχωρήσει τις 

πράξεις ότι η διασυνοριακή συγχώνευση έχει πραγματοποιηθεί:  

  

       Νοείται ότι, η ενδεχόμενη διαγραφή της παλαιάς 

καταχώρησης ισχύει μετά την παραλαβή της σχετικής ενημέρωσης 

και όχι πριν.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 347 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 347 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (5): 

  

  

 

«(5)(α)  Τα έγγραφα και τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο 

(1) διατίθενται δημόσια, μέσω του συστήματος διασύνδεσης 

μητρώων. 

   

  (β)  ο έφορος εταιρειών διασφαλίζει ότι οι αλλοδαπές 

εταιρείες διαθέτουν μοναδικό ταυτοποιητή, που επιτρέπει την 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίησή τους, κατά την επικοινωνία μεταξύ 

των μητρώων μέσω του συστήματος διασύνδεσης μητρώων και ο 

οποίος περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα στοιχεία που επιτρέπουν 

την ταυτοποίηση του κράτους μέλους του μητρώου, του εθνικού 

μητρώου καταγωγής, του αριθμού της αλλοδαπής εταιρείας στο 

μητρώο αυτό και, ανάλογα με την περίπτωση, χαρακτηριστικά για 
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να αποφεύγονται σφάλματα ταυτοποίησης.». 

   

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 351Α.   

5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 351 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 351Α: 

 

 

   

 «Ορισμένες 

διατάξεις 

αναφορικά  

με την 

εκκαθάριση  

ή την 

αφερεγγυότητ

α αλλοδαπής 

εταιρείας. 

351Α.-(1) Το μητρώο της εταιρείας διαθέτει 

αμελλητί, μέσω του συστήματος διασύνδεσης 

μητρώων, τις πληροφορίες σχετικά με την έναρξη ή 

τη λήξη οποιασδήποτε διαδικασίας εκκαθάρισης ή 

αφερεγγυότητας της εταιρείας και με τη διαγραφή 

της εταιρείας από το μητρώο. 

   

        (2) Το μητρώο της αλλοδαπής εταιρείας, 

διασφαλίζει, μέσω του συστήματος διασύνδεσης 

μητρώων, τη λήψη, χωρίς καθυστέρηση, των 

πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (1). 

   

       (3) Η ανταλλαγή των πληροφοριών, δυνάμει 

των εδαφίων (1) και (2), πραγματοποιείται δωρεάν 

για τα μητρώα. 

   

        (4) Το Υπουργικό Συμβούλιο καταρτίζει 

Κανονισμούς, οι οποίοι καθορίζουν τη διαδικασία, 

που πρέπει να ακολουθείται, μετά την παραλαβή 

των πληροφοριών που προβλέπονται στα εδάφια 

(1) και (2), και οι οποίοι διασφαλίζουν ότι σε 

περίπτωση που μία εταιρεία έχει διαλυθεί ή με 

άλλο τρόπο διαγραφεί από το μητρώο, οι 
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αλλοδαπές εταιρείες αυτής διαγράφονται επίσης 

από το μητρώο, χωρίς αναίτια καθυστέρηση:    

   

   Νοείται ότι, η υποχρέωση διαγραφής 

αλλοδαπών εταιρειών δεν ισχύει για εταιρείες, οι 

οποίες έχουν διαγραφεί από το μητρώο, λόγω 

οποιασδήποτε αλλαγής στη νομική μορφή τους, 

συγχώνευσης ή διάσπασης ή διασυνοριακής 

μεταφοράς του εγγεγραμμένου τους γραφείου.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 365Β 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Το άρθρο 365Β του βασικού νόμου τροποποιείται, με την αρίθμηση 

του υφιστάμενου κειμένου σε εδάφιο (1), και με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το εδάφιο (1) αυτού, των ακόλουθων νέων  εδαφίων (2), (3) και 

(4): 

   

  «(2) Στο μητρώο εγγραφής εταιρειών που τηρείται δυνάμει του 

εδαφίου (1) δημοσιεύονται σε ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα: 

    

   (α)   Το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της 

εταιρείας, 

    

   (β)   οι τροποποιήσεις των πιο πάνω εγγράφων, 

    

   (γ)  το πλήρες κείμενο του τροποποιηθέντος εγγράφου 

στη νέα διατύπωσή του, όπως αυτό έχει 

διαμορφωθεί μετά από κάθε τροποποίηση του 

ιδρυτικού εγγράφου ή του καταστατικού, 

    

   (δ)   ο διορισμός, η αποχώρηση, καθώς και τα ατομικά 

στοιχεία των προσώπων, τα οποία είτε ως όργανο 

προβλεπόμενο από τον Νόμο, είτε ως μέλη τέτοιου 

οργάνου: 

     

    (i) έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία 
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έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν 

ενώπιον δικαστηρίου˙ τα αναφερόμενα μέτρα 

πρέπει να διευκρινίζουν αν τα πρόσωπα που 

έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την 

εταιρεία, δύνανται να ενεργούν μόνα τους ή 

αν οφείλουν να ενεργούν από κοινού, 

 

(ii) συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή 

στον έλεγχο της εταιρείας, 

    

   (ε)  το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου τουλάχιστον 

κατ’ έτος, εφόσον το ιδρυτικό έγγραφο ή το 

καταστατικό αναφέρονται σε ονομαστικό κεφάλαιο, 

    

   (στ)  τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η 

δημοσίευση είναι υποχρεωτική με βάση τις διατάξεις 

των άρθρων 141, 142, 142Α, 150, 151 και 152,  

    

   (ζ)  οποιαδήποτε μεταφορά της έδρας της εταιρείας, 

    

   (η)  η διάλυση της εταιρείας, 

    

   (θ)  ο διορισμός και τα ατομικά στοιχεία των 

εκκαθαριστών, 

    

   (ι)  η περάτωση της εκκαθαρίσεως, καθώς και η 

διαγραφή από τα μητρώα. 

   

   (3) Τυχόν αλλαγές στις πράξεις και στα στοιχεία που 

αναφέρονται στο εδάφιο (2), εγγράφονται με ευθύνη των 

διευθυντών/αξιωματούχων της εταιρείας στο μητρώο και 

δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του 

άρθρου 365Α, υπό κανονικές συνθήκες, εντός είκοσι μιας (21) 

ημερών από την παραλαβή της πλήρους τεκμηρίωσης για τις εν 
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λόγω αλλαγές: 

   

   Νοείται ότι, τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τα λογιστικά 

έγγραφα κάθε χρήσεως, των οποίων η δημοσίευση είναι 

υποχρεωτική βάση των λογιστικών οδηγιών. 

   

    (4) Σε περίπτωση που οι διευθυντές ή οι άλλοι αξιωματούχοι της 

εταιρείας παραλείψουν να συμμορφωθούν με την υποχρέωση 

που αναφέρεται στο εδάφιο (3), οι εμπλεκόμενοι διευθυντές ή 

άλλοι αξιωματούχοι της εταιρείας είναι ένοχοι αδικήματος που 

τιμωρείται, σε περίπτωση καταδίκης τους, με πρόστιμο που δεν 

υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (€3.000) ευρώ. 

   

    (5) Ο έφορος εταιρειών αναρτά στο μητρώο εγγραφής εταιρειών 

σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο διασυνδέεται με την πλατφόρμα, 

όλες τις επικαιροποιημένες πληροφορίες που επεξηγούν τις 

διατάξεις της νομοθεσίας, με βάση τις οποίες τρίτα μέρη μπορούν 

να εμπιστεύονται στοιχεία και παντός είδους πράξεις που 

αναφέρονται στο εδάφιο (2). 

   

    (6) Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των πράξεων και των στοιχείων 

που αναφέρονται στο εδάφιο (2) διατίθενται δημοσίως μέσω του 

συστήματος διασύνδεσης μητρώων. 

   

    (7) Ο έφορος εταιρειών διασφαλίζει ότι οι πράξεις και τα στοιχεία 

που αναφέρονται στο εδάφιο (2) είναι διαθέσιμα, μέσω του 

συστήματος διασύνδεσης μητρώων, σε τυποποιημένο 

μορφότυπο μηνύματος και είναι προσβάσιμα με ηλεκτρονικά μέσα 

και μεριμνά για την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων 

ασφάλειας διαβίβασης δεδομένων.».    

   

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 365Δ αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 365Ε,  365ΣΤ, 365Ζ 

και 365Η: 
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προσθήκη νέων 

άρθρων 365Ε 

έως 365Η. 

   

 «Μοναδικός 

ταυτοποιητής  

των εταιρειών. 

365Ε. Οι εταιρείες πρέπει να διαθέτουν 

μοναδικό ταυτοποιητή που τους επιτρέπει την 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίησή τους κατά την 

επικοινωνία μεταξύ των μητρώων, μέσω του 

συστήματος διασύνδεσης μητρώων, και ο 

οποίος περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα στοιχεία 

που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του κράτους 

μέλους του μητρώου, του εθνικού μητρώου 

καταγωγής και του αριθμού της εταιρείας στο 

μητρώο αυτό και, ανάλογα με την περίπτωση, 

χαρακτηριστικά για να αποφεύγονται σφάλματα 

ταυτοποίησης. 

   

 Τέλη και δωρεάν 

παραχώρηση 

στοιχείων. 

365ΣΤ.-(1) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (2), 

το Υπουργικό Συμβούλιο  εκδίδει Κανονισμούς, 

με βάση την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 387 για τέλη που χρεώνονται για την 

πρόσβαση στις πράξεις και τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 365Β, μέσω του 

συστήματος διασύνδεσης των μητρώων. 

   

        (2) Τα πιο κάτω στοιχεία διατίθενται 

δωρεάν μέσω του συστήματος διασύνδεσης των 

μητρώων: 

   

   (α)  Η επωνυμία και η νομική 

μορφή της εταιρείας, 

    

   (β)  το εγγεγραμμένο γραφείο της 

εταιρείας και το κράτος μέλος 
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στο οποίο είναι 

καταχωρημένη, και 

    

   (γ)  ο αριθμός μητρώου της 

εταιρείας. 

    

 Παροχή 

πληροφοριών  

στο μητρώο  

σχετικά με την 

εκκαθάριση  

και την 

αφερεγγυότητα 

εταιρειών και 

αλλοδαπών 

εταιρειών. 

365Ζ.-(1) Το μητρώο της εταιρείας πρέπει να 

διαθέτει μέσω του συστήματος διασύνδεσης των 

μητρώων, τις πληροφορίες σχετικά με την 

έναρξη ή τη λήξη οιασδήποτε διαδικασίας 

εκκαθάρισης ή αφερεγγυότητας της εταιρείας και 

διαγραφής της εταιρείας από το μητρώο. 

 

   

        (2) Το μητρώο στο οποίο καταχωρούνται 

οι αλλοδαπές εταιρείες διασφαλίζει μέσω του 

συστήματος διασύνδεσης των μητρώων, τη 

λήψη, χωρίς καθυστέρηση των πληροφοριών 

που αναφέρονται στο εδάφιο (1). 

   

        (3) Η ανταλλαγή των πληροφοριών που 

αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) 

πραγματοποιείται δωρεάν για τα μητρώα. 

   

 Διασφάλιση 

διαλειτουργικότητας 

του μητρώου. 

365Η. Ο έφορος εταιρειών, σε συνεργασία με 

άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, 

διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα του μητρώου 

του στο σύστημα διασύνδεσης των μητρώων 

μέσω της πλατφόρμας.». 

   

Τροποποίηση 8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη αμέσως μετά το 
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του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 371Α.   

άρθρο 371 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 371Α:   

   

 «Προστασία 

προσωπικών 

δεδομένων. 

138(Ι) του 2001 

37(Ι) του 2003 

105(Ι) του 2012. 

371Α. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που πραγματοποιείται με βάση τις 

διατάξεις των άρθρων 201Κ, 347 και 351Α 

υπόκειται στις διατάξεις του περί Επεξεργασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία 

του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται.». 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


