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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 95(Ι)/2016 
Αρ. 4576, 23.9.2016                               

Ο περί Oμορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 95(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ  ΠΕΡΙ  ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ  ΚΑΙ  ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
 ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ  ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ  ΝΟΜΟ 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης-  
  
Επίσημη  
Εφημερίδα  
της E.E.: 
L182, 
29.6.2013,  
σ. 19. 

με το Άρθρο 1(1)(β) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/34/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις  
επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου», και 

  
Επίσημη  
Εφημερίδα  
της ΕΕ:  
L.334, 
21.11.2014, 
σ.86. 

με το Άρθρο 1 και την παράγραφο 2 του Παραρτήματος της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τίτλο «Οδηγία 2014/102/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 2014 , για την προσαρμογή της 
οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις 
επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας»,  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος.  
Κεφ. 116. 

77 του 1977 
54(Ι) του 2011 

146(Ι) του 2011 
147(Ι) του 2014 

144(Ι) του 2015. 

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

Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 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 64Α 
 του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 64Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας 

στο τέλος της υποπαραγράφου (xxiv) της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) αυτού, με το σημείο της 
άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων (xxv), (xxvi) 
και (xxvii): 

 
«(xxv) Στη Βουλγαρία: събирателно дружество, командитно дружество

. 
 
  (xxvi) στη Ρουμανία: societate în nume colectiv, societate în comandită simplă

. 
 
  (xxvii) στην Κροατία: javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno 

udruženje.».  
  

  
  
 
 


