
 
 
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                       Ν. 149(Ι)/2018 
Αρ. 4678, 21.12.2018                               

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 149(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 
 

          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(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) ου 2000 
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 

70(Ι) του 2007 
71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 
186(Ι) του 2007 

87(Ι) του 2008 
41(Ι) του 2009 
49(Ι) του 2009 
99(Ι) του 2009 
42(Ι) του 2010 
60(Ι) του 2010 
88(Ι) του 2010 
53(Ι) του 2011 

117(Ι) του 2011 
145(Ι) του 2011 
157(Ι) του 2011 
198(Ι) του 2011 

64(Ι) του 2012 
98(Ι) του 2012 

190(Ι) του 2012 
203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013 
90(Ι) του 2013 
74(Ι) του 2014 
75(Ι) του 2014 
18(Ι) του 2015 
62(I) του 2015 
63(Ι) του 2015 
89(I) του 2015  

120(I) του 2015 
40(I) του 2016  
90(I) του 2016 

  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018 
και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

97(I) του 2016 
17(I) του 2017 
33(I) του 2017 
51(I) του 2017 
37(I) του 2018 

83(Ι) του 2018. 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

  (α)  Με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος», αμέσως μετά τη 
φράση «το οποίο εταιρεία δηλώνει» (τρίτη γραμμή), της φράσης «σύμφωνα με τον καθορισμένο 
τύπο»∙ και 

   
  (β)  με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακολούθων νέων όρων και των 

ορισμών τους: 
   
  “«διαχειριστής» περιλαμβάνει και τον παραλήπτη κατά την έννοια που προκύπτει από την 

εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους VI ∙  
   
  «μητρώο επιβαρύνσεων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του 

άρθρου 93 ∙”. 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  (α)  Με την αντικατάσταση από τον πλαγιότιτλο αυτού της φράσης «Χαρτοσήμανση, και υπογραφή,» 
με τη λέξη «Υπογραφή»∙ και 

   
  (β)  με τη διαγραφή από αυτό της φράσης «πρέπει να φέρει το ίδιο χαρτόσημο ωσάν να ήταν 

συμφωνία, και πρέπει να » (πρώτη και δεύτερη γραμμή). 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 9  
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως 
μετά τη φράση «ειδοποίηση για την αύξηση» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «στον καθορισμένο τύπο». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως 
μετά τη φράση «ιδρυτικού εγγράφου εταιρείας» (πρώτη γραμμή), της φράσης «,το οποίο επισυνάπτεται 
στον καθορισμένο τύπο για τη σύσταση εταιρείας,». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το εδάφιο (3) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως 
μετά τη λέξη «αυτού» (πρώτη γραμμή), της φράσης «και αφού παραδώσει ειδοποίηση για την αλλαγή 
στον καθορισμένο τύπο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έγκριση του σχετικού ψηφίσματος». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το εδάφιο (2) του άρθρου 20 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 «(2) Όταν αποδεικνύεται προς ικανοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν αίτησης της 
εταιρείας που γίνεται στον καθορισμένο τύπο στον οποίο επισυνάπτεται ειδικό ψήφισμα για παράλειψη 
της λέξης “λίμιτεδ” στο όνομα της εταιρείας ότι - 

  
 (α)  Oι σκοποί εταιρείας που έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου αυτού ως εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης περιορίζονται στους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και σε 
σκοπούς συναφείς ή που συμβάλλουν σε αυτούς∙ 

  
 (β)  σύμφωνα  με τα έγγραφα συστάσεως της εταιρείας οφείλει να διαθέτει τα πλεονάσματά της, αν 

υπάρχουν, ή άλλο εισόδημα, για την προαγωγή των σκοπών της και απαγορεύεται η πληρωμή 
μερίσματος στα μέλη της∙ και 

  
 (γ)  σύμφωνα με το ιδρυτικό έγγραφό της, σε περίπτωση διάλυσης τέτοιας εταιρείας τα τυχόν 

πλεονάσματα διανέμονται αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπικούς κοινωφελείς οργανισμούς, με 
σκοπούς παρόμοιους ή/και ανάλογους με τους σκοπούς της υπό διάλυση εταιρείας, 

  



 

 το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να δώσει άδεια στην εταιρεία όπως προβεί σε αλλαγή στο όνομά της 
που περιλαμβάνει ή που αποτελείται από την παράλειψη της λέξης “λίμιτεδ” και τα εδάφια (3) και (4) του 
άρθρου 19 εφαρμόζονται για την αλλαγή του ονόματος που γίνεται βάσει του εδαφίου αυτού όπως αυτά 
εφαρμόζονται στην αλλαγή του ονόματος βάσει του άρθρου εκείνου.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 31 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 31 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 

 «(1) Αν εταιρεία που είναι ιδιωτική εταιρεία τροποποιεί το καταστατικό της με τέτοιο τρόπο που να μην 
περιλαμβάνει πλέον τις διατάξεις οι οποίες βάσει του άρθρου 29 απαιτούνται να περιλαμβάνονται στο 
καταστατικό εταιρείας για να την καταστήσουν ιδιωτική, η εταιρεία από την ημερομηνία της αλλαγής, 
παύει να είναι ιδιωτική εταιρεία και μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία που 
αναφέρθηκε πιο πάνω παραδίνει στον έφορο εταιρειών για εγγραφή έκθεση αντί πρόσκλησης για 
εγγραφή στον καθορισμένο τύπο και, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Μέρος Ι του Τρίτου 
Παραρτήματος που περιέχουν τις εκθέσεις που ορίζονται σε αυτές, και ο αναφερόμενος καθορισμένος 
τύπος και Μέρος Ι αποκτούν ισχύ τηρουμένων των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο Μέρος ΙΙ του 
Παραρτήματος εκείνου: 

  
 Νοείται ότι, δεν χρειάζεται να παραδοθεί έκθεση αντί πρόσκλησης για εγγραφή αν μέσα στην 

αναφερόμενη προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερών εκδίδεται πρόσκληση για εγγραφή σε σχέση 
με την εταιρεία που συνάδει με το Τέταρτο Παράρτημα και που παραδίνεται στον έφορο εταιρειών όπως 
προνοείται από το άρθρο 41.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 37A 
του βασικού 
νόμου. 

9.  Η παράγραφος (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 37Α του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 
διαγραφή από αυτή της φράσης «, από το δικηγόρο που προβαίνει στη δήλωση αυτή». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 48 
του βασικού 
νόμου. 

10.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 48 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο εδάφιο: 

 «(1) Εταιρεία, με μετοχικό κεφάλαιο, που δεν εκδίδει πρόσκληση για εγγραφή κατά ή σχετικά με τη 
σύστασή της ή η οποία έχει εκδώσει τέτοια πρόσκληση για εγγραφή αλλά δεν προχώρησε στην 
παραχώρηση οποιωνδήποτε μετοχών που προσφέρθηκαν για εγγραφή προς το κοινό, δεν παραχωρεί 
οποιεσδήποτε μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα της εκτός αν τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα από 
την πρώτη παραχώρηση των μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων παραδόθηκε στον έφορο εταιρειών για 
καταχώρηση στον καθορισμένο τύπο δήλωση αντί πρόσκλησης για εγγραφή υπογραμμένη από κάθε 
πρόσωπο που κατονομάζεται σε αυτή ως σύμβουλος ή προτεινόμενος σύμβουλος της εταιρείας ή από 
αντιπρόσωπό του που είναι γραπτώς εξουσιοδοτημένος και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
Μέρος Ι του Πέμπτου Παραρτήματος, που περιέχουν τις εκθέσεις που ορίζονται σε αυτές, και ο 
προαναφερόμενος καθορισμένος τύπος και το προαναφερόμενο Μέρος Ι έχουν αποτέλεσμα τηρουμένων 
των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο Μέρος ΙΙ του Πέμπτου Παραρτήματος.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 51 
του βασικού 
νόμου. 

11.  Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «στον έφορο εταιρειών» (τρίτη 
γραμμή), της φράσης «στον καθορισμένο τύπο»∙ 

   
  (β)  με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «σε 

περίπτωση μετοχών» (πρώτη γραμμή), της φράσης «δημόσιας εταιρείας»∙ και 
   
  (γ)  με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 
   
  «(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 375 και ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή 

ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, ο έφορος επιβάλλει σε εταιρεία που παραλείπει να 
παραδώσει οποιοδήποτε έγγραφο σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου εντός της 
χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, χρηματική επιβάρυνση πενήντα 
ευρώ (€50) και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση ενός ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της 
παράβασης με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης διακοσίων πενήντα ευρώ (€250) για κάθε 
παράβαση: 

   
   Νοείται ότι, σε περίπτωση εξασφάλισης διατάγματος του Δικαστηρίου που να παρατείνει το 

χρόνο της παράδοσης οποιουδήποτε εγγράφου που απαιτείται να παραδοθεί σύμφωνα με το 
άρθρο αυτό, η επιβάρυνση που επιβάλλεται σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, επιβάλλεται μέχρι 
την ημέρα της καταχώρισης σχετικής αίτησης για θεραπεία στο Δικαστήριο.». 



 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 51Α 
του βασικού 
νόμου. 

12.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 51Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό, 
αμέσως μετά τη λέξη «έκθεση» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «στον καθορισμένο τύπο». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 57Α 
του βασικού 
νόμου. 

13.  Η παράγραφος (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 57Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη λέξη «ειδοποίηση» (τρίτη γραμμή) της φράσης «στον καθορισμένο 
τύπο». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 62 
του βασικού 
νόμου. 

14.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 62 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως 
μετά τη λέξη «ειδοποίηση» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «στον καθορισμένο τύπο». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 83 
του βασικού 
νόμου. 

15. Η επιφύλαξη του άρθρου 83 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτή, αμέσως 
μετά τη λέξη «ειδοποίηση» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο». 

  
Τροποποίηση  
Του άρθρου 90 
του βασικού 
νόμου. 

16.  Το άρθρο 90 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την προσθήκη στο εδάφιο (1Α) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «παραδίδονται» (τρίτη γραμμή), 
της φράσης «στον καθορισμένο τύπο»∙ και 

   
  (β)  με την προσθήκη στο εδάφιο (7) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «έφορο» (πέμπτη γραμμή), της 

φράσης «στον καθορισμένο τύπο» και τη διαγραφή αμέσως μετά της φράσης «ή 
παραλαμβάνονται από αυτόν». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 91 
του βασικού 
νόμου. 

17. Το εδάφιο (3) του άρθρου 91 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως 
μετά τη λέξη «ακύρωσης» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «στον καθορισμένο τύπο». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 95 
του βασικού 
νόμου. 

18. Το άρθρο 95 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη λέξη 
«απόδειξη» (πρώτη γραμμή), της φράσης «σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 97 
του βασικού 
νόμου. 

19. Το εδάφιο (2) του άρθρου 97 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως 
μετά τη λέξη «αυτό» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «στον καθορισμένο τύπο».  

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 102 
του βασικού 
νόμου. 

20. Το άρθρο 102 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 

 

 «(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 375 του παρόντος Νόμου και ανεξάρτητα από την 
ποινική ευθύνη ή ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, ο έφορος επιβάλλει σε εταιρεία που 
παραλείπει να παραδώσει ειδοποίηση σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου εντός της 
χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (2), χρηματική επιβάρυνση πενήντα ευρώ (€50) και 
περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση ενός ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης με ανώτατο 
όριο συνολικής επιβάρυνσης διακοσίων πενήντα ευρώ (€250) για κάθε παράβαση.». 

  
Τροποποίηση   
του άρθρου 104 
του βασικού 
νόμου.  

21. Το άρθρο 104 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  (α)  Με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) αυτού, αμέσως 
μετά τη λέξη «δήλωση» (πρώτη γραμμή), της φράσης «στον καθορισμένο τύπο»∙ και 

   
  (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  

 
  «(4) Σε περίπτωση που εταιρεία παραδίδει στον έφορο θέσμια δήλωση κατά τον 

καθορισμένο τύπο  η οποία συμμορφώνεται με τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) 



 

ανάλογα με το εάν η εταιρεία έχει εκδώσει πρόσκληση για εγγραφή ή όχι, ο έφορος   πιστοποιεί 
ότι η εταιρεία δικαιούται να προχωρήσει στην έναρξη των εργασιών της και το πιστοποιητικό 
αυτό αποτελεί τεκμήριο ως προς τούτο.». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 105  
του βασικού 
νόμου. 

22. Το εδάφιο (3) του άρθρου 105 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό, 
αμέσως μετά τη λέξη «ειδοποίηση» (πρώτη γραμμή), της φράσης «στον καθορισμένο τύπο».  

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 113Α 
του βασικού 
νόμου. 

23.  Το άρθρο 113Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   
        «(2) Ο τύπος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
    
   (α)  Το όνομα και τον αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου/εγγραφής κάθε μεταβιβάζοντος και 

κάθε εκδοχέα, 
    
   (β)  τον αριθμό  των μετοχών που μεταβιβάζονται και την ημερομηνία της μεταβί-βασης.»∙ 

και 
    
  (β)  με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 
   
  «(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 375 του παρόντος Νόμου και 

ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, ο έφορος 
επιβάλλει σε εταιρεία που παραλείπει να παραδώσει οποιοδήποτε έγγραφο σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου εντός της χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται στο 
παρόν άρθρο, χρηματική επιβάρυνση πενήντα ευρώ (€50) και περαιτέρω χρηματική 
επιβάρυνση ενός ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης με ανώτατο όριο 
συνολικής επιβάρυνσης διακοσίων πενήντα ευρώ (€250) για κάθε παράβαση.». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 114 
του βασικού 
νόμου. 

24. Το εδάφιο (2) του άρθρου 114 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό, 
αμέσως μετά τη φράση «στον έφορο εταιρειών ειδοποίηση» (πρώτη γραμμή), της φράσης «στον 
καθορισμένο τύπο».  

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 118 
του βασικού 
νόμου. 

25. Το εδάφιο (1) του άρθρου 118 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό 
της φράσης «που εκτίθεται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος εκείνου ή όσο πιο πλησίον σε αυτό όπως το 
επιτρέπουν οι περιστάσεις» (έκτη μέχρι όγδοη γραμμή), με τη φράση «που καθορίζεται με κανονισμούς». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 120 
του βασικού 
νόμου. 

26.  Το άρθρο 120 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 
149(Ι) του 2018. 

  (α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού, ένα χρόνο μετά την ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2018∙ και  

   
    (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου 

(4): 
   
  «(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 375 του παρόντος Νόμου 

και ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή ποινική δίωξη οποιουδήποτε 
προσώπου, ο έφορος επιβάλλει σε εταιρεία που παραλείπει να παραδώσει 
ετήσια έκθεση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου, εντός της 
χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (1), χρηματική επιβάρυνση 
πενήντα ευρώ (€50) και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση ένα ευρώ (€1) για 
κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες και 
περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση δύο ευρώ (€2) για κάθε ημέρα συνέχισης της 
παράβασης αυτής με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης πεντακοσίων ευρώ 
(€500) για κάθε παράβαση.». 

 
 
 

   
Τροποποίηση 27. Το εδάφιο (1) του άρθρου 171 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη προσθήκη σε αυτό, αμέσως 

μετά τη φράση «να έχει» (πρώτη γραμμή), της λέξης «ένα».  



 

του άρθρου 171 
του βασικού 
νόμου. 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 192  
του βασικού 
νόμου. 

28. Το άρθρο 192 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο: 

   
  «(α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, το όνομα και επίθετο του, τη συνηθισμένη 

διεύθυνση διαμονής του, την υπηκοότητά του·»∙ 
   
  (β)    με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού, ως ακολούθως:  

 
  (i) με τη διαγραφή από αυτό της φράσης «ή, όταν υπάρχουν γραμματείς από κοινού, 

σχετικά με το καθένα από αυτούς» (δεύτερη και τρίτη γραμμή)∙ και  
   
  (ii) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
   
  «(α) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το όνομα και επίθετό του και τη συνηθι-

σμένη διεύθυνση διαμονής του· και»∙ 
   
  (γ)  με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (β) του εδαφίου (9) αυτού, του σημείου 

της άνω τελείας με τελεία και τη διαγραφή αμέσως μετά της παραγράφου (γ) του εδαφίου 
(9) αυτού ∙ και 

   
  (δ)    με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (9) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (10): 
   
  «(10) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 375 του παρόντος Νόμου και 

ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, ο έφορος 
επιβάλλει σε εταιρεία που παραλείπει να παραδώσει έκθεση σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του εδαφίου (4) εντός της χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (5)(β), 
χρηματική επιβάρυνση πενήντα ευρώ (€50) και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση ενός 
ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης με ανώτατο όριο συνολικής 
επιβάρυνσης διακοσίων πενήντα ευρώ (€250) για κάθε παράβαση:  

   
   Νοείται ότι, η χρηματική επιβάρυνση που προβλέπεται από το παρόν εδάφιο, δεν 

εισπράττεται από αξιωματούχο ή προσωπικό αντιπρόσωπο αυτού που παραδίδει στον 
έφορο εταιρειών γνωστοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (5Α).». 

   
Τροποποίηση   
του άρθρου 193 
του βασικού 
νόμου. 

29.  Το άρθρο 193 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α)  Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο: 

   
       «(α) το όνομά του, ή τα αρχικά του και το επίθετο·»∙  
   
  (β)  με τη διαγραφή της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού και με τον αναγραμματισμό της 

παραγράφου (γ) σε (β)∙ και  
   
  (γ)  με την αντικατάσταση των δύο τελευταίων γραμμών του εδάφιου (4) αυτού, με τη φράση «και 

οι διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (9) του άρθρου 192 εφαρμόζονται όπως 
εφαρμόζονται για τους σκοπούς του άρθρου εκείνου.». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 201 
του βασικού 
νόμου. 

30.  Το άρθρο 201 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της λέξης «τρόπο» (δωδέκατη γραμμή), με τη 
λέξη «τύπο» ∙ 

   
  (β)  με τη διαγραφή στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, της λέξης «τρόπο» (τέταρτη 

γραμμή) με τη λέξη «τύπο»∙ και 
   



 

  (γ)  με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τη φράση 
«ειδοποίησης σε αυτόν» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «στον καθορισμένο τύπο». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 201ΙΓ 
του βασικού 
νόμου. 

31.   Το εδάφιο (2) του άρθρου 201ΙΓ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «για εγγραφή» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «στον 
καθορισμένο τύπο»∙ και  

   
  (β)  με τη διαγραφή της φράσης «στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας» (τρίτη και τέταρτη 

γραμμή). 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 327 
του βασικού 
νόμου. 

32. Το άρθρο 327 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  (α)  Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας ειδοποίηση» (έκτη και έβδομη γραμμή), με τη φράση «ειδοποίηση σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 365A»∙ 

   
  (β)  με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2A) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «στον 

καθορισμένο τύπο» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «και νοουμένου ότι η εταιρεία έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της οι οποίες προκύπτουν από το Νόμο»∙ 

   
  (γ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας» (ενδέκατη γραμμή), με τη φράση «σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 365Α»∙ 
   
  

  
(δ)  με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3Α): 

  «(3Α) Στην περίπτωση που εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση δυνάμει των διατάξεων της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (2Α), δύναται να αποσύρει την αίτηση αυτή πριν τη λήξη της 
τρίμηνης προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (3), παραδίδοντας στον έφορο σχετική 
ειδοποίηση στον καθορισμένο τύπο.»∙ 

   
  (ε)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού, της φράσης που αρχίζει από τη λέξη 

«προηγούμενα» (δεύτερη γραμμή) μέχρι και τη λέξη «διαλύεται» (πέμπτη γραμμή) με τη φράση 
«προηγουμένως αιτία για το αντίθετο από την εταιρεία ή από οποιοδήποτε μέλος ή πιστωτή 
της εταιρείας πριν τη λήξη της τρίμηνης προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (3), 
υποβάλλοντας ένσταση στον καθορισμένο τύπο, να διαγράψει την επωνυμία της από το 
μητρώο, και δημοσιεύει γι’ αυτό ειδοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 365Α και με 
τη δημοσίευση της ειδοποίησης η εταιρεία διαλύεται»∙ 

   
  (στ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) αυτού, της φράσης «στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας» (έκτη γραμμή), με τη φράση «σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 365Α»∙ και 
   
  (ζ)    με την αντικατάσταση του εδαφίου (7) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   
  «(7)(α) Στην περίπτωση που εταιρεία ή οποιοδήποτε μέλος ή πιστωτής της αισθάνεται 

δυσαρεστημένος από το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρεία διαγράφτηκε από το μητρώο, ή/και 
όποιος έχει υποστεί ζημιά από τις πράξεις της εν λόγω εταιρείας πριν τη διαγραφή της, δύναται 
να αιτηθεί στο Δικαστήριο την επαναφορά της επωνυμίας της εταιρείας στο μητρώο πριν από 
την πάροδο είκοσι ετών από τη ημέρα δημοσίευσης της διαγραφής της, ως ανωτέρω, δυνάμει 
των διατάξεων των εδαφίων (3), (5) και (6) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 365Α.  

   
       (β) Το Δικαστήριο δύναται, εφόσον ικανοποιηθεί ότι η εταιρεία κατά το χρόνο της διαγραφής 

της διεξήγαγε εργασία ή ήταν σε λειτουργία, ή διαφορετικά ότι είναι δίκαιο η εταιρεία να 
αποκατασταθεί στο μητρώο, να διατάξει την επαναφορά της επωνυμίας της εταιρείας στο 
μητρώο, και με την παράδοση επίσημου αντιγράφου του διατάγματος στον έφορο για εγγραφή 
η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθούσε να υπάρχει ωσάν η επωνυμία της δεν διαγράφτηκε. 

   
       (γ) Το Δικαστήριο δύναται με το εν λόγω διάταγμα να-  
   
   (i)    Δώσει τέτοιες οδηγίες και να εκδώσει τέτοιες διατάξεις που θεωρεί δίκαιες για την 

αποκατάσταση της εταιρείας και όλων των άλλων προσώπων στην ίδια θέση κατά 
το δυνατό, ωσάν η επωνυμία της εταιρείας δεν είχε διαγραφεί, 

   (ii)   διατάξει την παράδοση στον έφορο τέτοιων εγγράφων σε σχέση με την εταιρεία τα 
οποία είναι αναγκαία για την επικαιροποίηση του μητρώου το οποίο τηρείται από 
τον έφορο,  



 

     
   (iii)   διατάξει την καταβολή των οφειλόμενων τελών της εταιρείας προς τον έφορο, και   
     
   (iv) διατάξει την καταβολή των εξόδων του εφόρου σχετικά με τη διαδικασία 

αποκατάστασης της εταιρείας στο μητρώο.». 
   
Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 327Α. 

33.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 327 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 327Α: 

 «Διοικητική 
επαναφορά της 
εταιρείας. 

327Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 327, ο έφορος 
δύναται, κατόπιν αίτησης στον καθορισμένο τύπο από οποιοδήποτε σύμβουλο ή 
μέλος εταιρείας της οποίας η επωνυμία διαγράφηκε από το μητρώο δυνάμει των 
παραγράφων (α) και (γ) του εδαφίου (3) και εδαφίου (6) του άρθρου 327, να 
επαναφέρει την επωνυμία της στο μητρώο εφόσον: 

    
   (α)  Η σχετική αίτηση υποβληθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την 

ημερομηνία διαγραφής της επωνυμίας της εταιρείας δυνάμει του άρθρου 
327, και 

    
   (β)  η εταιρεία διεξήγαγε εργασίες και/ή λειτουργούσε όταν διαγράφηκε, και 
    
   (γ)  έχουν παραδοθεί ή επισυναφθεί με την εν λόγω αίτηση όλα τα σχετικά 

έντυπα, εκθέσεις, οικονομικές καταστάσεις και έγγραφα ώστε να 
επικαιροποιηθεί το αρχείο της εταιρείας που τηρείται από τον έφορο, και 

    
   (δ)  έχουν πληρωθεί ή καταβληθεί με την εν λόγω αίτηση όλα τα τέλη, 

επιβαρύνσεις και/ή πρόστιμα παράλειψης τα οποία είχαν προκύψει και/ή 
επιβληθεί πριν από την ημερομηνία διαγραφής της επωνυμίας της εταιρείας, 
και  

    
   (ε)  το τέλος διοικητικής επαναφοράς έχει καταβληθεί με την υποβολή της 

σχετικής αίτησης, και 
    
   (στ)  ο έφορος έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι η διαγραφή της επωνυμίας της 

εταιρείας έχει θέσει τον αιτητή σε μειονεκτική θέση. 
   
       (2) Επιπρόσθετα των διατάξεων του εδαφίου (1), σε περίπτωση που περιουσία 

και/ή δικαιώματα της εταιρείας έγιναν αντικείμενο χειρισμού από τη Δημοκρατία 
δυνάμει του άρθρου 328, ο αιτητής οφείλει  να επισυνάψει γραπτή συγκατάθεση 
αρμόδιου εκπροσώπου της Δημοκρατίας για την επαναφορά της εταιρείας. 

   
       (3) Ο έφορος, αφού ικανοποιηθεί ότι τα κριτήρια που αναφέρονται στα εδάφια (1) 

και (2) πληρούνται, εκδίδει πιστοποιητικό επαναφοράς της επωνυμίας της εταιρείας 
στο μητρώο με το οποίο η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθούσε να υπάρχει ωσάν η 
επωνυμία της δεν είχε διαγραφεί και δημοσιεύει ανακοίνωση της επαναφοράς της, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 365Α και η ημερομηνία έκδοσης του 
πιστοποιητικού επαναφοράς από τον έφορο λογίζεται και ως η ημερομηνία 
επαναφοράς της εταιρείας στο μητρώο. 

   
       (4) Η διοικητική επαναφορά της εταιρείας δεν επηρεάζει το δικαίωμα του αιτητή να 

καταφύγει, εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία επαναφοράς της εταιρείας, 
στο Δικαστήριο και να αιτηθεί έκδοση διατάγματος βάσει του στοιχείου (i) της 
παραγράφου (γ) του εδαφίου (7) του άρθρου 327.  

   
       (5) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η επαναφορά της 

επωνυμίας της εταιρείας στο μητρώο δε θα επηρεάζει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις 
της εταιρείας σε σχέση με οποιοδήποτε χρέος ή υποχρέωση ή οποιαδήποτε σύμβαση 
που συνάφθηκε από, με ή εκ μέρους της εταιρείας μεταξύ της ημερομηνίας διαγραφής 
της και της ημερομηνίας επαναφοράς της.». 

   

Τροποποίηση  
του άρθρου 340 
του βασικού 
νόμου. 

34. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 340 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «ειδοποίηση» (πρώτη γραμμή), της φράσης «στον καθορισμένο τύπο». 

  
Τροποποίηση  35. Το άρθρο 347 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 



 

του άρθρου 347 
του βασικού 
νόμου. 
  (α)  Με τη προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «εγγραφή» (τέταρτη γραμμή), της 

φράσης «στον καθορισμένο τύπο»∙ 
   
  (β)  με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού, ως ακολούθως:  
   
  (i) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 
   
   «(i) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, το όνομα και επώνυμο του, τη συνη-θισμένη 

διεύθυνση διαμονής του, και την υπηκοότητα του· και»∙ 
   
  (ii) με τη διαγραφή στην παράγραφο (β) αυτού, της φράσης «ή, όταν υπάρχουν από 

κοινού γραμματείς, σχετικά με καθένα από αυτούς» (πρώτη και δεύτερη γραμμή)∙ 
   
  (iii) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: 
   
  «(i)  στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το όνομα και επώνυμο και τη συνη-θισμένη 

διεύθυνση διαμονής του· και» ∙ και 
   
  (iv) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) αυτού, της πρότασης που 

περιλαμβάνεται στις τέσσερεις τελευταίες γραμμές αυτής, με την ακόλουθη πρόταση: 
   
  «H παράγραφος (β) του εδαφίου (9) του άρθρου 192 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία 

για τους σκοπούς ερμηνείας αναφορών στο εδάφιο αυτό σε ονόματα και επώνυμα 
όπως  αυτή εφαρμόζεται για το σκοπό της ερμηνείας των αναφορών αυτών σε 
εκείνο το άρθρο.». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 349 
του βασικού 
νόμου. 

36.  Το άρθρο 349 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε εδάφιο (1)∙ 
   
  (β)  με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, όπως αυτό έχει αριθμηθεί σύμφωνα με τα πιο 

πάνω, της φράσης «μέσα στον καθορισμένο χρόνο, να παραδώσει στον έφορο για εγγραφή 
έκθεση» (ένατη και δέκατη γραμμή), με τη φράση «μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
αλλαγή, να παραδώσει στον έφορο για εγγραφή έκθεση στον καθορισμένο τύπο»∙ 

   
  (γ)  με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού, του σημείου του κόμματος με το 

σημείο και το γράμμα «·ή»∙ 
   
  (δ)  με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων 

(δ) και (ε):  
   
  «(δ) στα ονόματα ή διευθύνσεις των προσώπων που εξουσιοδοτήθηκαν να εκπροσωπούν την 

εταιρεία και τον τόπο εργασίας τους  στις συναλλαγές με τρίτους και ενώπιον των 
Δικαστηρίων και των Αρχών· ή 

   
  (ε)    στη διεύθυνση (ταχυδρομική ή άλλη) του τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας,»∙ και  
   
  (ε)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, όπως αυτό έχει αριθμηθεί σύμφωνα με 

τα πιο πάνω, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 
   
  «(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 375 του παρόντος Νόμου και 

ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, ο έφορος 
επιβάλλει σε αλλοδαπή εταιρεία που παραλείπει να παραδώσει οποιοδήποτε έγγραφο 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (β), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (1) εντός της 
χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, χρηματική επιβάρυνση πενήντα 
ευρώ (€50) και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση ενός ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης 
της παράβασης μέχρι το ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης διακοσίων πενήντα ευρώ 
(€250) για κάθε παράβαση.». 

   
Τροποποίηση   37. Το εδάφιο (1) του άρθρου 354Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 



 

του άρθρου 354Γ 
του βασικού 
νόμου. 
  (α)  Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (δ) αυτού, από την επιφύλαξη της υποπαραγράφου 

(v) της παραγράφου (δ) αυτού και από την παράγραφο (ε) αυτού, της λέξης «ένορκη» (πρώτες 
γραμμές), με τη λέξη «θέσμια» ∙ και  

   
  (β)  με την αντικατάσταση από την παράγραφο (στ) αυτού και από την παράγραφο (ζ) αυτού, της 

λέξης «κατάλογο» (πρώτες γραμμές), με τη λέξη «στοιχεία». 
   
Τροποποίηση  
του άρθρου  
354Δ  
του βασικού 
νόμου. 

38.  Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 354Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση της λέξης «κατάλογο» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «στοιχεία». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου  
365Α  
του βασικού 
νόμου. 

39. Το άρθρο 365Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  (α)  Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   
  «(4) Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της καταχωρήσεως στο Μητρώο και της 

δημοσιεύσεως σύμφωνα με το εδάφιο (1), το δημοσιευθέν κείμενο δεν δύναται να αντιταχθεί 
κατά τρίτων από την εταιρεία∙ οι τρίτοι ωστόσο δύνανται να το επικαλεσθούν, εκτός εάν η 
εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το κείμενο που  καταχωρήθηκε στο Μητρώο.»∙ και 

   
  (β)  με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (6) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (7): 
   
  «(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ο έφορος δύναται κατόπιν 

απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 
που προβλέπεται από το εδάφιο (1) με δημοσίευση σε ηλεκτρονική εφημερίδα την οποία 
διατηρεί και διαχειρίζεται ο έφορος, η οποία θα επιτρέπει στο κοινό την πρόσβαση και τη 
διαδικτυακή περιήγηση στις δημοσιευμένες πληροφορίες κατά χρονολογική σειρά μέσω της 
ιστοσελίδας του εφόρου και σε τέτοια περίπτωση κάθε αναφορά στο παρόν άρθρο στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας θα νοείται ότι αποτελεί αναφορά στην εν λόγω 
ηλεκτρονική εφημερίδα.». 

   
Διαγραφή  
του άρθρου 368 
του βασικού 
νόμου. 

40.  Το άρθρο 368 του βασικού νόμου διαγράφεται. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 387 
του βασικού 
νόμου. 

41. Το εδάφιο (1) του άρθρου 387 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της παραγράφου 
(β) και την αναρίθμηση των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) σε (β), (γ) και (δ), αντίστοιχα. 

  
Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη  
νέου  άρθρου 
387Α. 

42. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 387 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 387Α: 
 
 

  «Διατάγματα 
Υπουργού  
για ρύθμιση 
τύπων. 

387Α. Ο Υπουργός δύναται με Διάταγμα, που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει και ρυθμίζει τους τύπους που θα 
χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε θέμα με βάση τις διατάξεις του Νόμου αυτού.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 391Α 
του βασικού 
νόμου. 

43. Το άρθρο 391Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλο αυτού, της φράσης «και καταχώρισης ετήσιας έκθεσης» 
(έβδομη μέχρι ένατη γραμμή)∙ και 

   



 

  (β)  με την αντικατάσταση από αυτό, της φράσης «και ούτε στην καταχώριση ετήσιας έκθεσης 
σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 120.» (όγδοη και ένατη γραμμή), «, με τη φράση  
νοουμένου ότι έχουν ενημερώσει σχετικά τον έφορο σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο.». 

   
Τροποποίηση  
της ειδικής 
διάταξης του 
βασικού νόμου. 

44. Η ειδική διάταξη του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση 
«ελεύθερες περιοχές» (έβδομη γραμμή), της φράσης «με σχετική κοινοποίηση στον καθορισμένο τύπο».  

   
Τροποποίηση  
του Πίνακα Β  
του Πρώτου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

45. Ο Πίνακας Β του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τον ακόλουθο 
Πίνακα: 
 

  «ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
 

ΤΥΠΟΣ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 
 

  1ο. Το όνομα της εταιρείας είναι “THE EASTERN STEAM PACKET COMPANY, LIMITED”. 
   
  2o. Οι σκοποί για τους οποίους συστήνεται η εταιρεία είναι η μεταφορά επιβατών και 

εμπορευμάτων με πλοία, ή βάρκες μεταξύ τέτοιων μερών που η εταιρεία από καιρό σε καιρό 
δύναται να αποφασίζει και η εκτέλεση τέτοιων πράξεων που είναι συμπωματικές ή 
συντελεστικές για την εκπλήρωση του πιο πάνω σκοπού. 

   
  3ο. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη. 
   
  4ο. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διακόσιες χιλιάδες διαιρεμένο σε χίλιες μετοχές 

από διακόσιες λίρες η καθεμιά. 
   
  Εμείς, τα διάφορα πρόσωπα που τα ονόματα είναι υπογραμμένα, επιθυμούμε να 

αποτελέσουμε εταιρεία σύμφωνα με το ιδρυτικό αυτό έγγραφο και αντίστοιχα συμφωνούμε να 
λάβουμε τον αριθμό των μετοχών στο κεφάλαιο της εταιρείας που είναι σημειωμένος απέναντι 
από τα αντίστοιχα ονόματα μας. 

   
  Ονόματα υπογραφέων  Αριθμός μετοχών που λαμβάνει καθένας υπογραφέας 

 
  “1.  ΑΒ                                                    200 

2.  ΓΔ                                                        25 
3.  ΕΖ                                                        30 
4.  ΗΘ                                                       40 
5.  ΙΚ                                                         15 
6.  ΛΚ                                                         5 
7.  ΝΞ                                                        10 
 
Σύνολο λαμβανομένων μετοχών     325” 
 
Χρονολογήθηκε σήμερα ..................... την ............., 20....... 
 
Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών Υ.Ζ. 

(συνηθισμένη διεύθυνση διαμονής) ........................................ 

(αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου) .……………………………». 
   
Τροποποίηση  
του Πίνακα Γ  
του Πρώτου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

46.  Ο Πίνακας Γ του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   (α)  Με την αντικατάσταση από το 4ο σημείο του κειμένου αυτού, που αρχίζει από τη λέξη «Εμείς» 
(έβδομη  γραμμή)  μέχρι  τη λέξη «(διεύθυνση)…» (εικοστή γραμμή), με το ακόλουθο κείμενο:  

   
  «Εμείς τα διάφορα πρόσωπα, που τα ονόματα είναι υπογραμμένα, επιθυμούμε να 

αποτελέσουμε εταιρεία σύμφωνα με το ιδρυτικό αυτό έγγραφο. 
 
Ονόματα των υπογραφέων              Υπογραφή 



 

 
“1.  ΑΒ  
2.  ΓΔ  
3.  ΕΖ  
4.  ΗΘ  
5.  ΙΚ  
6.  ΛΜ  
7.  ΝΞ ” 
 
Χρονολογήθηκε σήμερα ..................... την ............., 20...... 
 
Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών Υ.Ζ. 

(συνηθισμένη διεύθυνση διαμονής) ........................................ 

(αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου) ……………………………..» ∙ και 
   
  (β)  με την αντικατάσταση από την παράγραφο 67 του «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ» αυτού, του κειμένου που αρχίζει με τη λέξη «Ονόματα» 
(ενδέκατη γραμμή) μέχρι και τη λέξη «(διεύθυνση)….» (εικοστή δεύτερη γραμμή), με το 
ακόλουθο κείμενο: 

   
  «Ονόματα των υπογραφέων        Υπογραφή 

 
“1.  ΑΒ  
2.  ΓΔ  
3.  ΕΖ  
4.  ΗΘ  
5.  ΙΚ  
6.  ΛΜ  
7.  ΝΞ” 
 
Χρονολογήθηκε την ..................... ημέρα του ........................ 20.......... 
 
Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών Υ.Ζ. 

(συνηθισμένη διεύθυνση διαμονής) ........................................ 

(αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου) ……………………………...». 
   
Τροποποίηση  
του Πίνακα Δ  
του Πρώτου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

47. Ο Πίνακας Δ του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)   Με την αντικατάσταση από το 5ο σημείο του κειμένου αυτού, που αρχίζει με τη λέξη «Εμείς» 
(τρίτη γραμμή) μέχρι και τη λέξη «(διεύθυνση)….» (εικοστή γραμμή), με το ακόλουθο κείμενο: 

   
  «Εμείς τα διάφορα πρόσωπα, τα ονόματα των οποίων είναι υπογραμμένα, επιθυμούμε να 

αποτελέσουμε εταιρεία ως επακόλουθο του ιδρυτικού αυτού εγγράφου και αντίστοιχα 
συμφωνούμε να λάβουμε τον αριθμό μετοχών από το κεφάλαιο της εταιρείας που είναι 
σημειωμένος απέναντι από τα αντίστοιχα ονόματά μας. 
 

  Ονόματα των Υπογραφέων Αριθμός μετοχών που λήφθηκαν από καθένα Υπογραφέα 
 

  “1. ΑΒ                                                  200 
2.  ΓΔ                                                    25 
3.  ΕΖ                                                    30 
4.  ΗΘ                                                   40 
5.  ΙΚ                                                     15 
6.  ΛΜ                                                     5 
7.  ΝΞ                                                    10 
 
Σύνολο μετοχών που λήφθηκαν                    325” 
 
Χρονολογήθηκε την ..................... ημέρα του ........................ 20.......... 
 
Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών Υ.Ζ. 

(συνηθισμένη διεύθυνση διαμονής) ........................................ 



 

(αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου) ……………………………...» ∙ και  
   
  (β)   με την αντικατάσταση από τη δεύτερη παράγραφο του «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ 

ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ» αυτού, του κειμένου που αρχίζει με τη λέξη 
«Ονόματα» (τέταρτη γραμμή) μέχρι και τη λέξη «(διεύθυνση)……..……» (δέκατη έκτη γραμμή), 
με το ακόλουθο κείμενο: 

   
  «Ονόματα των υπογραφέων                Υπογραφή 

 
“1.  ΑΒ  
2.  ΓΔ  
3.  ΕΖ  
4.  ΗΘ  
5.  ΙΚ  
6.  ΛΜ  
7.  ΝΞ” 
 
Χρονολογήθηκε την ..................... ημέρα του ........................ 20.......... 
 
Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών Υ.Ζ. 

(συνηθισμένη διεύθυνση διαμονής) ........................................ 

(αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου) ……………………………...». 
   
Τροποποίηση  
του Τρίτου 
Παραρτήματος  
του βασικού 
νόμου. 

48. Το Τρίτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την αντικατάσταση από τον τίτλο αυτού της φράσης «ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» με τη φράση «ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»∙ 

   
  (β)  με τη διαγραφή του Μέρους Ι αυτού και την αναρίθμηση του Μέρους ΙΙ και Μέρους ΙΙΙ σε Μέρος 

Ι και Μέρος ΙΙ, αντίστοιχα∙ 
   
  (γ)  με την αντικατάσταση από τον τίτλο του Μέρους ΙΙΙ αυτού, όπως αυτό αναριθμήθηκε σε Μέρος 

ΙΙ, σύμφωνα με τα πιο πάνω, της φράσης «ΣΤΑ ΜΕΡΗ Ι και ΙΙ» με τη φράση «ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι»∙ 
   
  (δ)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο 4 του Μέρους ΙΙΙ αυτού, όπως αυτό αναριθμήθηκε σε 

Μέρος ΙΙ, σύμφωνα με τα πιο πάνω, της φράσης «Μέρος ΙΙ» (τρίτη γραμμή), με τη φράση 
«Μέρος Ι»∙ και  

   
  (ε)  με την αντικατάσταση στις παραγράφους 5 και 6 του Μέρους ΙΙΙ αυτού, όπως αυτό 

αναριθμήθηκε σε Μέρος ΙΙ, σύμφωνα με τα πιο πάνω, της φράσης «Μέρος ΙΙ» (πρώτες 
γραμμές), με τη φράση «Μέρος Ι». 

   
Τροποποίηση  
του Πέμπτου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

 49. Το Πέμπτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την αντικατάσταση από τον τίτλο αυτού της φράσης «ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» με τη φράση «ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»∙ 

   
  (β)  με τη διαγραφή του Μέρους Ι αυτού και την αναρίθμηση του Μέρους ΙΙ και Μέρους ΙΙΙ σε Μέρος 

Ι και Μέρος ΙΙ, αντίστοιχα∙ 
   
  (γ)  με την αντικατάσταση από τον τίτλο του Μέρους ΙΙΙ αυτού, όπως αυτό αναριθμήθηκε σε Μέρος 

ΙΙ, σύμφωνα με τα πιο πάνω, της φράσης «ΣΤΑ ΜΕΡΗ Ι και ΙΙ», με τη φράση «ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ 
Ι»∙ 

   
  (δ)  με την αντικατάσταση από την παράγραφο 4 του Μέρους ΙΙΙ αυτού, όπως αυτό αναριθμήθηκε 

σε Μέρος ΙΙ, σύμφωνα με τα πιο πάνω, της φράσης «Μέρος ΙΙ» (τρίτη γραμμή), με τη φράση 
«Μέρος Ι»∙ και  

 
   



 

  (ε)  με την αντικατάσταση από τις παραγράφους 5 και 6 του Μέρους ΙΙΙ αυτού, όπως αυτό 
αναριθμήθηκε σε Μέρος ΙΙ, σύμφωνα με τα πιο πάνω, της φράσης «Μέρος ΙΙ» (πρώτες 
γραμμές), με τη φράση «Μέρος Ι». 

   
Τροποποίηση  
του Έκτου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

50. Το Έκτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)   Με την αντικατάσταση της παραγράφου 3 του Μέρους Ι αυτού, με το ακόλουθο κείμενο: 
    
  «3. Περίληψη, που να διακρίνει μεταξύ μετοχών που εκδόθηκαν σε μετρητά και μετοχών που 

εκδόθηκαν ως εξ ολοκλήρου ή μερικώς πληρωμένες διαφορετικά από μετρητά, που ορίζει 
τις πιο κάτω λεπτομέρειες: 

     
    (α)  Ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών που είναι 

διαιρεμένο· 
     
    (β)  τον αριθμό των μετοχών που λήφθηκαν από την έναρξη της εταιρείας μέχρι την 

ημερομηνία της έκθεσης· 
     
    (γ)  το κληθέν ποσό για καθεμιά μετοχή· 
     
    (δ)  το ολικό ποσό που λήφθηκε από κλήσεις· 
     
    (ε)  το ολικό ποσό κλήσεων που δεν πληρώθηκαν· 
     
    (στ)  το ολικό ποσό των ποσών (αν υπάρχουν) που πληρώθηκαν με μορφή προμήθειας 

σε σχέση με οποιεσδήποτε μετοχές· 
     
    (ζ)  την έκπτωση που παραχωρήθηκε για την έκδοση μετοχών που εκδόθηκαν με 

έκπτωση ή τέτοιο ποσό από την έκπτωση που δεν διαγράφτηκε κατά την 
ημερομηνία της έκθεσης· 

     
    (η)  τον ολικό αριθμό μετοχών που κατασχέθηκαν.»∙ 
   

  (β)  με τη διαγραφή της παραγράφου 4 του Μέρους Ι αυτού και την αναρίθμηση της παραγρά-φου 
5 αυτού σε παράγραφο 4∙ και  

   

  (γ)  με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 5 του Μέρους Ι αυτού, όπως αυτή 
αναριθμήθηκε σε παράγραφο 4 σύμφωνα με τα πιο πάνω, ∙και 

   

  (δ)  με τη διαγραφή του Μέρους 2 αυτού. 

   

Έναρξη της 
ισχύος  
του παρόντος 
νόμου. 

51.-(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2), (3) και (4), ο παρών Νόμος τίθεται σε 
ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  

 (2) Οι διατάξεις των άρθρων 2(α), 4 έως 10, 12 και 13,16(β), 21, 23(α), 24, 25, 28(α),(β)(ii) και (γ), 
29 και 30, 31(α), 32(δ), 33, 34, 35(β)(i), (iii) και (iv), 37, 38, 43 έως και 50 τίθενται σε ισχύ σε ημερομηνία 
που ορίζεται σε γνωστοποίηση του εφόρου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

  
 (3)  Οι διατάξεις των άρθρων 11(γ), 20, 23(β), 26(β), 28(δ) και 36(ε) τίθενται σε ισχύ ένα χρόνο μετά 

την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου. 
  
 (4)  Οι διατάξεις των άρθρων 41 και 42 τίθενται σε ισχύ την 15η μέρα μετά την ημερομηνία 

δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
 
 
 
 
 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 
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