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Ως μέρος του γενικού εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης του Δημόσιου Τομέα και της
ενδυνάμωσης των νομοθετικών πλαισίων όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος, ο περί Εταιρειών
Νόμος, Κεφ. 113 (ο «Νόμος») έχει πρόσφατα τροποποιηθεί με τον περί Εταιρειών
(Τροποποιητικό) (Αρ.4) Νόμο του 2015, Ν.89(Ι)/2015 (ο «Τροποποιητικός Νόμος»).

Κάποιες από τις αλλαγές που προέκυψαν από την πρόσφατη τροποποίηση τυγχάνουν άμεσης
εφαρμογής και κάποιες αλλαγές πρόκειται να εφαρμοστούν μέλλον.



ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΝΟΜΟΥ, ΚΕΦ.113

Οι τροποποιήσεις που έγιναν στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του Νόμου, μέσω μεταξύ άλλων:

 ορθολογισμού και απλοποίησης της διαδικασίας εγγραφής εταιρειών·

 διευκόλυνσης της ηλεκτρονικής καταχώρησης των εγγράφων·

 ενδυνάμωσης των εξουσιών του Εφόρου Εταιρειών για να διασφαλιστεί η ικανοποιητική
ενημέρωση των πληροφοριών·

 ενδυνάμωσης των εξουσιών διαγραφής εταιρειών που δεν συμμορφώνονται με τον Νόμο,
και

 βελτίωσης συγκεκριμένων προνοιών διευκρινίζοντας την πρόθεσή τους.



Κύριες Τροποποιήσεις
Όσον αφορά τις ιδιωτικές εταιρείες, έχουν γίνει οι ακόλουθες κύριες τροποποιήσεις σε σχέση 
με τα πιο πάνω ζητήματα:

1. Διαφύλαξη των εγγράφων της εταιρείας έναντι κακόβουλης καταχώρησης/ενέργειας·

2. Απλοποίηση των σκοπών που μέχρι τώρα καταγράφονταν στο ιδρυτικό·

3. Διεύρυνση του περιορισμού στον αριθμό των μελών των ιδιωτικών εταιρειών·

4. Διεύρυνση της εξαίρεσης για παροχή οικονομικής βοήθειας·

5. Απλοποίηση της εκτέλεσης κάποιων τύπων·

6. Διευκρίνιση σε σχέση με την εγγραφή και καταχώρηση επιβαρύνσεων·

7. Παράδοση εγγράφων στο εγγεγραμμένο γραφείο· 

8. Τροποποιήσεις στον τύπο ΗΕ57·



Κύριες Τροποποιήσεις

9. Ετήσια έκθεση, προθεσμίες και έγγραφα·

10. Συμμετοχή σε συνελεύσεις με ηλεκτρονικά μέσα·

11. Διεύρυνση της εξουσίας των εταιρειών να λαμβάνουν αποφάσεις· 

12. Διευκρίνιση των υποχρεώσεων καταχώρησης σε σχέση με τροποποιήσεις στο καταστατικό·

13. Τροποποιήσεις σχετικά με τον χρόνο καταχώρησης των τύπων ΗΕ2, ΗΕ3 και ΗΕ4·

14. Κοινοποίηση της κένωσης θέσης αξιωματούχου·

15. Κατάργηση της “ipso jure” πρόνοιας·

16. Διεύρυνση της εξαίρεσης για τις εταιρείες που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές της
Δημοκρατίας· και

17. Διευκρίνιση σε σχέση με τη διαγραφή εταιρειών.



1. Διαφύλαξη των εγγράφων της εταιρείας
έναντι κακόβουλης καταχώρησης/ενέργειας

Εισάχθηκε η επιλογή για την εταιρεία να παρέχει στον Έφορο Εταιρειών τα ονόματα των ατόμων που
είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα να την εκπροσωπούν και ως εκ τούτου προνοείται ότι οποιαδήποτε
έγγραφα τα οποία παραδόθηκαν στον Έφορο Εταιρειών μπορούν να παραδοθούν μόνο από και εκ
μέρους ενός τέτοιου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του γραμματέα ή από άλλο άτομο το οποίο
μπορεί να καθορίσει με την διακριτική του ευχέρεια ο Έφορος.

Άρθρο 2: “εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος” σημαίνει οποιοδήποτε δικαιούχο πρόσωπο
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής
Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου το οποίο εταιρεία
δηλώνει στον έφορο εταιρειών ως δεόντως εξουσιοδοτημένο να την
αντιπροσωπεύει έναντι του εφόρου εταιρειών για τους σκοπούς του παρόντος
Νόμου˙

Άρθρο 365Θ(2): “(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κάθε στοιχείο ή έγγραφο το
οποίο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο παραδίδεται, καταχωρείται,
κοινοποιείται, γνωστοποιείται ή δίδεται στον έφορο εταιρειών, θεωρείται ότι
έχει ληφθεί δεόντως από τον έφορο εταιρειών εφόσον παραδόθηκε σε
καθορισμένο γραφείο εγγραφής ή υποβλήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα
με τις εκάστοτε σε ισχύ οδηγίες του εφόρου εταιρειών και εφόσον καταβλήθηκε
το καθορισμένο τέλος.



1. Διαφύλαξη των εγγράφων της εταιρείας
έναντι κακόβουλης καταχώρησης/ενέργειας

(2) Εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, στοιχεία ή έγγραφα που
παραδίδονται στον έφορο εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), μπορούν να
παραδοθούν μόνο από ή εκ μέρους εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου εταιρείας ή το γραμματέα
της ή από άλλο πρόσωπο που ο έφορος εταιρειών με οδηγίες του δύναται να καθορίσει.

(3) Ο έφορος εταιρειών δύναται να εκδίδει οδηγίες με τις οποίες να διευκρινίζει:

(a) Τον τρόπο πιστοποίησης εγγράφων που παραδίδονται στον έφορο εταιρειών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου,

(β) τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της εξουσιοδότησης προσώπων που παραδίδουν ή
υποβάλλουν έγγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,

(γ) τις διαδικασίες αναγνώρισης και/ή επιβεβαίωσης της ταυτότητας προσώπων που
παραδίδουν ή υποβάλλουν έγγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,

(δ) τα ελάχιστα στοιχεία και συνοδευτικά έγγραφα που θεωρούνται ως υποχρεωτικά ή
υποχρεωτικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις από τον έφορο εταιρειών, κατά την παράδοση,
καταχώριση, κοινοποίηση ή γνωστοποίηση στον έφορο εταιρειών, οποιουδήποτε στοιχείου ή
εγγράφου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(ε) τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη προκειμένου να κρίνει το όνομα εταιρείας ως ανεπιθύμητο
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18.



1. Διαφύλαξη των εγγράφων της εταιρείας
έναντι κακόβουλης καταχώρησης/ενέργειας

(4) Οι οδηγίες του εφόρου εταιρειών που αναφέρονται στο εδάφιο (3) δημοσιεύονται

στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

και αναρτώνται σε περίοπτη θέση στο γραφείο του.”



2. Απλοποίηση των σκοπών που μέχρι τώρα 
καταγράφονταν στο καταστατικό 
αντικειμένων

Εισάχθηκε μια γενική πρόνοια με την οποία υποδεικνύεται ότι ο σκοπός της εταιρείας είναι να διεξάγει
επιχείρηση ως εμπορική εταιρεία γενικών σκοπών.

Άρθρο 4(1A): “Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), ιδρυτικό έγγραφο
ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές δύναται αντί να αναφέρει
οποιουσδήποτε συγκεκριμένους σκοπούς εργασιών, να αναφέρει ότι ο σκοπός της
εταιρείας είναι η διεξαγωγή εργασιών ως εμπορικής εταιρείας γενικών σκοπών και στην
περίπτωση αυτή, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, η εταιρεία δύναται:

(a) να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, επιχείρηση ή επάγγελμα· και

(β) να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση, να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση και να
προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια και πράξη την οποία μπορεί να συνάπτει, να
αναλαμβάνει ή να προβαίνει, αντίστοιχα, οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο
σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι.

Νοείται ότι, το ιδρυτικό έγγραφο που αναφέρεται στο εδάφιο (1Α) δύναται επιπρόσθετα να 
περιέχει οποιουσδήποτε περιορισμούς ή δεσμεύσεις.”



3. Διεύρυνση του περιορισμού στον αριθμό 
των μελών των ιδιωτικών εταιρειών 

Συμπερίληψη ατόμων που υπηρετούν ή υπηρετούσαν σε οποιαδήποτε θυγατρική ή μητρική της εταιρεία 
και/ή σε οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία της μητρικής της εταιρείας, όχι μόνο στην ίδια την εταιρεία, για 
σκοπούς υπολογισμού του μέγιστου αριθμού μετόχων σε μια ιδιωτική εταιρεία.

Άρθρο 29(3): “Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αναφορά σε πρόσωπα που
υπηρετούν ή υπηρετούσαν στην εταιρεία, περιλαμβάνει και πρόσωπα τα οποία
υπηρετούν ή υπηρετούσαν σε οποιαδήποτε θυγατρική ή μητρική της εταιρεία και/ή σε
οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία της μητρικής της εταιρείας.”



4. Διεύρυνση της εξαίρεσης για παροχή 
οικονομικής βοήθειας

Διεύρυνση της εξαίρεσης για παροχή οικονομικής βοήθειας σύμφωνα με οποιαδήποτε σχέδια προς όφελος 
οποιοδήποτε συμβούλου που απασχολείται έναντι μισθού ή κατέχει αξίωμα στην εταιρεία, για να 
περιλαμβάνει επίσης συμβούλους που απασχολούνται έναντι μισθού ή κατέχουν αξίωμα σε οποιαδήποτε 
συνδεδεμένη εταιρεία όπως ο όρος ερμηνεύεται στο Νόμο. 

Άρθρο 53(1)(β): “την παροχή χρημάτων από εταιρεία, σύμφωνα με το σχέδιο που ισχύει κάθε φορά για
την αγορά ή εγγραφή για πλήρη πληρωμή μετοχών της εταιρείας ή της μητρικής της
εταιρείας, η οποία είναι αγορά ή εγγραφή από εμπιστευματοδόχους ή για μετοχές που
κατέχονται από ή προς όφελος εργοδοτουμένων της εταιρείας και/ή οποιασδήποτε
συνδεδεμένης εταιρείας, περιλαμβανόμενου οποιουδήποτε συμβούλου που
απασχολείται έναντι μισθού ή κατέχει αξίωμα στην εταιρεία και/ή σε οποιαδήποτε
συνδεδεμένη εταιρεία.”



5. Απλοποίηση της εκτέλεσης κάποιων τύπων 
Απαλείφθηκε η από κοινού υποχρέωση του διευθυντή και του γραμματέα για υπογραφή του τύπου
ειδοποίησης του Εφόρου για απόκτηση των δικών της μετοχών και επιτρέποντας ως εκ τούτου η
υπογραφή του συγκεκριμένου τύπου να γίνεται από ένα από τους δύο.

Άρθρο 57A(1)(θ): “Σε περίπτωση που εταιρεία έχει αποκτήσει δικές της μετοχές οφείλει μέσα σε
δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ενέργεια αυτή να παραδώσει για εγγραφή
ειδοποίηση για το γεγονός αυτό στον έφορο εταιρειών υπογεγραμμένη από ένα
διευθυντή ή το γραμματέα της.”



6. Διευκρίνιση σε σχέση με την εγγραφή και 
καταχώρηση επιβαρύνσεων

Διευκρίνιση ότι οι καθορισμένες επιβαρύνσεις καθώς και κάθε εκχώρηση ή τροποποίηση αυτών ή αλλαγή
των στοιχείων τους μπορούν να καταχωριστούν καθώς και ότι οι επιβαρύνσεις καθώς και κάθε εκχώρηση
ή τροποποίηση αυτών ή αλλαγή των στοιχείων τους που γίνονται στο εξωτερικό μπορούν να
καταχωριστούν εντός σαράντα-δύο (42) ημερών από την ημερομηνία της εγγραφής.

Άρθρο 90(1): “(α) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, κάθε επιβάρυνση, κάθε
εκχώρηση αυτής και κάθε τροποποίηση ή αλλαγή των στοιχείων της επιβάρυνσης
ή της εκχώρησης αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 93, η οποία
πραγματοποιείται μετά την καθορισμένη με βάση τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου ημερομηνία από εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία και
για την οποία επιβάρυνση ή εκχώρηση αυτής τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις
του παρόντος άρθρου κατά την έκταση που παρέχουν οποιαδήποτε ασφάλεια
πάνω στην ιδιοκτησία ή την επιχείρηση της εταιρείας, είναι άκυρη σε ό,τι αφορά
τον εκκαθαριστή και οποιοδήποτε πιστωτή της εταιρείας, εκτός αν υπάρξει
συμμόρφωση με τις διατάξεις του εδαφίου (1Α) του παρόντος άρθρου.



6. Διευκρίνιση σε σχέση με την εγγραφή και 
καταχώρηση επιβαρύνσεων

(β) Σε περίπτωση που η επιβάρυνση ή η εκχώρηση αυτής καθίσταται άκυρη, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τα εξασφαλισμένα από την επιβάρυνση
χρήματα καθίστανται αμέσως πληρωτέα:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν οποιαδήποτε
σύμβαση ή υποχρέωση για αποπληρωμή των εξασφαλισμένων από την εταιρεία
χρημάτων:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η τροποποίηση αφορά αύξηση του ποσού το
οποίο εξασφαλίζει η αρχική επιβάρυνση, η τροποποίηση η οποία αφορά στο επιπλέον
ποσό, εγγράφεται μετά την τελευταία καταχωρισμένη επιβάρυνση χωρίς να
επηρεάζεται η προτεραιότητα της αρχικής επιβάρυνσης:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε καταχώριση
αναφορικά με επιβάρυνση περιλαμβάνει αναφορά και σε εκχώρηση αυτής,
τροποποίηση ή αλλαγή των στοιχείων της επιβάρυνσης, όπως προβλέπεται στο παρόν
εδάφιο.”



6. Διευκρίνιση σε σχέση με την εγγραφή και 
καταχώρηση επιβαρύνσεων

Άρθρο 90(3): “(a) Σε περίπτωση που επιβάρυνση, κάθε εκχώρηση αυτής και κάθε τροποποίηση ή αλλαγή των
στοιχείων της, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), έγινε εκτός της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει
ιδιοκτησία που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας, η παράδοση στον έφορο αντιγράφου πιστοποιημένου
κατά τον καθορισμένο τρόπο του εγγράφου με το οποίο έγινε ή αποδεικνύεται η επιβάρυνση, κάθε
εκχώρηση αυτής, τροποποίηση ή αλλαγή των στοιχείων της, έχει για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου
την ίδια συνέπεια όπως θα είχε η παράδοση του πρωτότυπου εγγράφου.

(β) Στην περίπτωση της παραγράφου (α), τα στοιχεία και το έγγραφο ή το πιστοποιημένο αντίγραφο
αυτού, με το οποίο έγινε ή αποδεικνύεται η επιβάρυνση, κάθε εκχώρηση αυτής και κάθε τροποποίηση ή
αλλαγή των στοιχείων της, πρέπει να παραδίνονται στον έφορο εντός σαράντα δύο (42) ημερών από την
ημερομηνία σύστασης της επιβάρυνσης ή της διενέργειας της εκχώρησής της, της τροποποίησης ή της
αλλαγής των στοιχείων της.

Νοείται ότι, σε περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας που εγγράφεται ως συνεχίζουσα στη Δημοκρατία δυνάμει
των διατάξεων των άρθρων 354Β έως 354Θ, η προθεσμία καταχώρισης επιβαρύνσεων που προϋπήρχαν της
πιο πάνω εγγραφής, καθορίζεται σε σαράντα δύο (42) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του
προσωρινού πιστοποιητικού συνέχειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 354Ε.

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης δυνάμει των διατάξεων των άρθρων
201Θ έως 201 ΚΔ, όταν η κεφαλαιουχική εταιρεία που προκύπτει από τη συγχώνευση διέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου, η προθεσμία καταχώρισης επιβαρύνσεων κάθε απορροφώμενης εταιρείας
που προϋπήρχε της συγχώνευσης, καθορίζεται σε σαράντα δύο (42) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης
της ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 201ΙΘ.”



6. Διευκρίνιση της εγγραφής και 
καταχώρησης τελών 

Άρθρο 90(1A): “Τα καθορισμένα στοιχεία κάθε επιβάρυνσης, κάθε εκχώρησης αυτής και κάθε
τροποποίηση ή αλλαγή των στοιχείων αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 93,
παραδίδονται, μαζί με κατάλληλα χαρτοσημασμένο έγγραφο, αν υπάρχει, με το οποίο
γίνεται ή αποδεικνύεται η επιβάρυνση ή η εκχώρηση αυτής ή η τροποποίηση ή η
αλλαγή των στοιχείων της, στον έφορο εταιρειών για καταχώριση μέσα σε είκοσι μία
(21) ημέρες από την ημερομηνία της σύστασης της επιβάρυνσης ή της εκχώρησης
αυτής ή της τροποποίησης ή της αλλαγής των στοιχείων της.”



7. Παράδοση εγγράφων στο εγγεγραμμένο 
γραφείο 

Διευκρινίζεται ότι τα έγγραφα μπορούν επίσης να επιδοθούν, παραδοθούν ή σταλούν εγκύρως στην 
εταιρεία στο προηγούμενο εγγεγραμμένο της γραφείο για περίοδο είκοσι ενός (21) ημερών από την 
ημερομηνία εγγραφής της αλλαγής από τον Έφορο Εταιρειών. 

Άρθρο 102(2A): “Σε περίπτωση αλλαγής του εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας, για περίοδο είκοσι
ενός (21) ημερών από την ημερομηνία εγγραφής της αλλαγής από τον έφορο
εταιρειών, έγγραφα μπορούν να επιδίδονται, παραδίδονται και αποστέλλονται στην
εταιρεία, ανάλογα με την περίπτωση, και στον τόπο του προηγούμενου
εγγεγραμμένου γραφείου της.”



8. Τροποποιήσεις στον τύπο ΗΕ57
Επαναδιατύπωση και αποσαφήνιση των απαραίτητων στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται στον 
τύπο για την κοινοποίηση μεταβίβασης μετοχών, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης μιας ρητής 
υποχρέωσης ότι οποιαδήποτε τροποποίηση  στα στοιχεία των μετόχων πρέπει να κοινοποιείται στον 
Έφορο. 

Άρθρο 113A: “(1) Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών ιδιωτικής εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο
κοινοποιείται στον έφορο εταιρειών για εγγραφή, κατά τον καθοριζόμενο δυνάμει
κανονισμών τύπο, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την εγγραφή της
μεταβίβασης αυτής στο μητρώο των μελών της.

Νοείται ότι, η περίληψη στην ετήσια έκθεση ιδιωτικής εταιρείας λεπτομερειών ως
προς τους μετόχους, δεν θεωρείται ότι ικανοποιεί την υποχρέωση που προβλέπεται
από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.



8. Τροποποιήσεις στον τύπο ΗΕ57
(2) Ο τύπος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Το όνομα και τη διεύθυνση κάθε μεταβιβάζοντος και κάθε εκδοχέα,

(β) τον αριθμό των μετοχών που κατέχονται από κάθε μεταβιβάζοντα και κάθε εκδοχέα αμέσως 
πριν τη μεταβίβαση,

(γ) τον αριθμό των μετοχών που μεταβιβάζονται και την ημερομηνία της μεταβίβασης και

(δ) τον αριθμό των μετοχών που κατέχονται από κάθε μεταβιβάζοντα και κάθε εκδοχέα αμέσως 
μετά τη μεταβίβαση.

(3) Οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που αφορά στο όνομα ή στη διεύθυνση μέλους
που βρίσκεται καταχωρημένο στο μητρώο μελών εταιρείας η οποία διέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, κοινοποιείται στον έφορο εταιρειών για εγγραφή,
σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την
εγγραφή της αλλαγής αυτής στο μητρώο μελών.”



9. Ετήσια έκθεση, προθεσμίες και έγγραφα

Διευκρίνιση όσον αφορά την νομική υποχρέωση μιας εταιρείας για ετοιμασία ετήσιας έκθεσης μία φορά κάθε 
ημερολογιακό έτος. 

Άρθρο 118(1): “Κάθε εταιρεία που έχει μετοχικό κεφάλαιο, καταρτίζει μόνο μία φορά ανά
ημερολογιακό έτος έκθεση που περιλαμβάνει αναφορικά με το εγγεγραμμένο γραφείο
της εταιρείας, μητρώα μελών και κατόχων χρεωστικών ομολόγων, μετοχές και χρεωστικά
ομόλογα, οφειλές, πρώην και υφιστάμενα μέλη και συμβούλους και γραμματέα, τα
οριζόμενα στο Μέρος Ι του Έκτου Παραρτήματος θέματα, και η αναφερόμενη έκθεση
είναι σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος εκείνου ή
όσο πιο πλησίον σε αυτό όπως το επιτρέπουν οι περιστάσεις.”

Διευκρίνιση σχετικά με την προθεσμία εντός της οποίας η εταιρεία είναι νομικά υποχρεωμένη να παραδώσει
την ετήσια έκθεση ούτως ώστε να μπορεί ο Έφορος να καθορίσει με ευκολία πότε μια εταιρεία έχει καταστεί ως
να μην συμμορφώνεται με το Νόμο.

Άρθρο 120: “Η ετήσια έκθεση συντάσσεται μέχρι και την ημερομηνία αναφοράς της εταιρείας, όπως
αυτή ορίζεται στο εδάφιο (1Α), και αντίγραφο αυτής παραδίδεται για καταχώριση στον
έφορο εταιρειών εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημερομηνία σύνταξής της.”



9. Ετήσια έκθεση, προθεσμίες και έγγραφα

Άρθρο 120(1A): “Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, «ημερομηνία αναφοράς της εταιρείας»
σημαίνει, ανάλογα:

(a) Την ημέρα που ακολουθεί τη λήξη της περιόδου των δεκαοκτώ (18) μηνών από
την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας, η οποία για σκοπούς του παρόντος
άρθρου αναφέρεται ως «η πρώτη ημερομηνία αναφοράς της εταιρείας»· ή

(β) την ημέρα κατά την οποία συμπληρώνεται ένα ή περισσότερα έτη από την
πρώτη ημερομηνία αναφοράς της εταιρείας· ή

(γ) σε περίπτωση που η τελευταία ετήσια έκθεση της εταιρείας που παραδόθηκε
στον έφορο εταιρειών είχε διαφορετική ημερομηνία σύνταξης από την ημέρα
που αναφέρεται στην παράγραφο (β), την ημέρα κατά την οποία συμπληρώνεται
ένα ή περισσότερα έτη από την εν λόγω ημερομηνία· ή

(δ) άλλην ημερομηνία η οποία να μην υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την
ημερομηνία αναφοράς της εταιρείας που καθορίζεται στις παραγράφους (β) ή
(γ) και που η εταιρεία κοινοποιεί στον έφορο εταιρειών πριν την έλευση της
ημερομηνίας αναφοράς της εταιρείας για το συγκεκριμένο έτος.”



9. Ετήσια έκθεση, προθεσμίες και έγγραφα

Συγκεκριμενοποίηση των εγγράφων που πρέπει να παραδοθούν και επισυναφθούν στην ετήσια έκθεση
μέσω της διασάφησης της συσχέτισής τους με το χρόνο που τα έγγραφα παρουσιάζονται στην σχετική
συνεδρία, περιλαμβάνοντας κατάργηση της υποχρέωσης για μετάφραση τέτοιων εγγράφων, τα οποία
είναι στην Αγγλική γλώσσα και σε άλλη γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στον διεθνή οικονομικό
τομέα και έχει εγκριθεί από τον έφορο εταιρειών.

Άρθρο 121(1)(α): “Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και υπό την επιφύλαξη της
παραγράφου (β), στην ετήσια έκθεση επισυνάπτονται αντίγραφα όλων των εγγράφων
που παρουσιάστηκαν στην εταιρεία σε κάθε γενική συνέλευση που έλαβε χώρα από την
τελευταία ημερομηνία αναφοράς ή σε περίπτωση πρώτης ετήσιας έκθεσης από την
ημερομηνία σύστασης της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του
άρθρου 152, τα οποία έγγραφα δύναται να κατατίθενται και στην Αγγλική γλώσσα,
καθώς και σε άλλη γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα κ
αι που ο έφορος εταιρειών με οδηγίες του έχει καθορίσει.”



10. Συμμετοχή σε συνελεύσεις με ηλεκτρονικά 
μέσα

Εισαγωγή πρόνοιας η οποία να επιτρέπει την συμμετοχή σε συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και
σε γενικές συνελεύσεις με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 128Δ: “Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 128Β, εκτός εάν προβλέπεται ρητώς
διαφορετικά στο καταστατικό εταιρείας, γενική συνέλευση εταιρείας περιλαμβανομένης
εταιρείας μη εισηγμένης σε οργανωμένη αγορά, δύναται να πραγματοποιείται
τηλεφωνικώς ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα με τα οποία πρόσωπα που συμμετέχουν σε
αυτήν μπορούν παράλληλα να ακούουν και να ακούονται από όλα τα άλλα πρόσωπα που
συμμετέχουν σε αυτήν και τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν με τον τρόπο αυτό
συνυπολογίζονται για σκοπούς διαπίστωσης απαρτίας και για κάθε άλλο σκοπό ως
παρόντα στη γενική συνέλευση.

Νοείται ότι, στην πιο πάνω περίπτωση η γενική συνέλευση θεωρείται ότι έχει
πραγματοποιηθεί εκεί όπου ευρίσκεται το πρόσωπο το οποίο τήρησε τα πρακτικά της εν
λόγω γενικής συνέλευση.”



10. Συμμετοχή σε συνελεύσεις με ηλεκτρονικά 
μέσα

Άρθρο 191A: “Εκτός αν ρητώς προβλέπεται στο καταστατικό εταιρείας, συνεδρίαση των συμβούλων
δύναται να πραγματοποιείται τηλεφωνικώς ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα με τα οποία
πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν μπορούν παράλληλα να ακούουν και να ακούονται
από όλα τα άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν και τα πρόσωπα που συμμετέχουν
με τον τρόπο αυτό συνυπολογίζονται για σκοπούς διαπίστωσης απαρτίας και για κάθε
άλλο σκοπό ως παρόντα στη συνεδρίαση των συμβούλων.

Νοείται ότι, στην πιο πάνω περίπτωση η συνεδρίαση των συμβούλων θεωρείται
ότι έχει πραγματοποιηθεί εκεί όπου ευρίσκεται το πρόσωπο το οποίο τήρησε τα πρακτικά
της σχετικής συνεδρίασης των συμβούλων.”



11. Διεύρυνση της εξουσίας των εταιρειών να 
λαμβάνουν αποφάσεις 

Προσθήκη πρόνοιας η οποία επιτρέπει σε μια εταιρεία καθορίσει στο καταστατικό της ότι ένα ψήφισμα
της γενικής συνέλευσης μπορεί να εγκριθεί με πλειοψηφία μεγαλύτερη από την συγκεκριμένη
πλειοψηφία που προνοείται στον Νόμο.

Άρθρο 136A: “Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου δυνάμει της οποίας
επιτρέπεται σε εταιρεία να λαμβάνει απόφαση με ψήφισμα της γενικής συνέλευσης που
εγκρίνεται με συγκεκριμένη πλειοψηφία, καταστατικό εταιρείας δύναται να απαιτεί
όπως σχετικό ψήφισμα της γενικής συνέλευσης της εταιρείας εγκρίνεται με πλειοψηφία
μεγαλύτερη από αυτήν που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμο:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 178.”



12. Διευκρίνιση των υποχρεώσεων καταχώρησης σε σχέση 
με τροποποιήσεις στο καταστατικό

Προσθήκη πρόνοιας η οποία ξεκάθαρα καθορίζει ότι όπου ένα ψήφισμα τροποποιεί το καταστατικό της
εταιρείας, θα πρέπει να παραδίδεται στον έφορο αντίγραφο του καταστατικού στο οποίο να
ενσωματώνονται οι τροποποιήσεις.

Άρθρο 137(2): “Σε περίπτωση που καταστατικό έχει εγγραφεί τότε:

(α) Εάν το ψήφισμα τροποποιεί το καταστατικό, μαζί με το αντίγραφο που αναφέρεται
στο εδάφιο (1), παραδίδεται στον έφορο εταιρειών και αντίγραφο του καταστατικού στο
οποίο είναι ενσωματωμένη η τροποποίηση, το οποίο εγγράφεται από τον έφορο
εταιρειών, και

(β) αντίγραφο κάθε εκάστοτε εν ισχύι ψηφίσματος ενσωματώνεται ή επισυνάπτεται σε
κάθε αντίγραφο του καταστατικού που εκδίδεται μετά την έγκριση του ψηφίσματος.”



13. Τροποποιήσεις σχετικά με τον χρόνο 
καταχώρησης των τύπων ΗΕ2, ΗΕ3 και ΗΕ4 

Η καταχώρηση της κοινοποίησης σχετικά με το εγγεγραμμένο γραφείο (ΗΕ2) και το διορισμό των πρώτων
διευθυντών και γραμματέα (ΗΕ3), πρέπει τώρα να γίνεται με την εγγραφή της εταιρείας και την καταχώρηση
του ιδρυτικού και καταστατικού και σε σχέση με οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση (ΗΕ2 και ΗΕ4) εντός
δεκατεσσάρων (14) ημερών από την τροποποίηση, ανάλογα με την περίπτωση.

Άρθρο 102(2)(α): “Ειδοποίηση στον καθορισμένο τύπο για τον τόπο του εγγεγραμμένου γραφείου και
οποιασδήποτε αλλαγής του, παραδίδεται για εγγραφή στον έφορο εταιρειών
ταυτόχρονα με την καταχώριση του ιδρυτικού εγγράφου σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 14 ή μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την αλλαγή του, ανάλογα με
την περίπτωση.”

Άρθρο 192(5): “(a) η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να παραδοθεί η έκθεση που προβλέπεται
στο εδάφιο (4) σε σχέση με το διορισμό των πρώτων συμβούλων της εταιρείας
είναι η ίδια με την προθεσμία που προβλέπεται για την καταχώριση του ιδρυτικού
εγγράφου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14· και

(β) η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να παραδοθεί η γνωστοποίηση αλλαγής
που προβλέπεται στο εδάφιο (4) ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την
ημέρα της αλλαγής.”



14. Κοινοποίηση της κένωσης θέσης 
αξιωματούχου

Διασφάλιση ότι θα γίνεται ικανοποιητική ενημέρωση των πληροφοριών παρέχοντας την δυνατότητα στον
ίδιο τον αξιωματούχο να κοινοποιήσει την κένωση της θέσης του.

Άρθρο 192(5A): “Σε περίπτωση που μετά την κένωση θέσης αξιωματούχου για οποιοδήποτε λόγο, η
εταιρεία παραλείπει να παραδώσει στον έφορο εταιρειών τη γνωστοποίηση που
προβλέπεται στο εδάφιο (4) εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (5),
ο αξιωματούχος του οποίου η θέση κενώθηκε, ή σε περίπτωση θανάτου του, ο
προσωπικός του αντιπρόσωπος δύναται να παραδώσει στον έφορο εταιρειών τη
σχετική γνωστοποίηση στον καθορισμένο τύπο μαζί με ένορκη δήλωση που να
βεβαιώνει το ακριβές της έκθεσης και ο έφορος εταιρειών προβαίνει στην εγγραφή
της γνωστοποίησης.”



15. Κατάργηση της “ipso jure” πρόνοιας

Κατάργηση της “ipso jure” (αυτοδίκαιας) επαναφοράς στο μητρώο εγγραφής εταιρειών, μετά από
καταβολή του σχετικού οφειλόμενου τέλους.



16. Διεύρυνση της εξαίρεσης για τις εταιρείες 
που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές 
της Δημοκρατίας

Διεύρυνση της εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής των τελών για τις εταιρείες που βρίσκονται σε
περιοχές που δεν ελέγχονται από την Δημοκρατία, ούτως ώστε να περιλαμβάνει επίσης την εξαίρεση από
την υποχρέωσης καταχώρησης ετήσιας έκθεσης.

Άρθρο 391A: “Εταιρείες που είχαν εγγραφεί με βάση τις διατάξεις του βασικού νόμου πριν από τις
14 Αυγούστου 1974 και είχαν την έδρα τους ή τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών
τους ή ολόκληρη την περιουσία τους σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή και δεν
δραστηριοποιούνται πλέον και/ή δε διαθέτουν οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό
στοιχείο παρά μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στις μη ελεγχόμενες
περιοχές της Δημοκρατίας, δεν υποχρεούνται στην καταβολή του προβλεπόμενου
στο άρθρο 391 τέλους, ούτε στην καταβολή άλλων προβλεπόμενων από τον παρόντα
Νόμο τελών και επιβαρύνσεων και ούτε στην καταχώριση ετήσιας έκθεσης σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 120.”



17. Διευκρίνιση σε σχέση με τη διαγραφή 
εταιρειών

Διευκρίνιση των περιστάσεων κάτω από τις οποίες μια εταιρεία μπορεί να διαγραφεί, δηλαδή την
εθελοντική διαγραφή και την διαγραφή σε περίπτωση παράληψης καταβολής του ετήσιου τέλους, και
καθορισμός της διαδικασίας που ακολουθεί.

Άρθρο 327: “(2A) Ο έφορος εταιρειών δύναται επίσης να διαγράψει εταιρεία από το μητρώο:

(a) Κατόπιν αίτησης των συμβούλων της η οποία παραδίδεται στον έφορο
εταιρειών στον καθορισμένο τύπο,

(β) σε περίπτωση παράλειψης καταβολής από την εταιρεία του ετήσιου τέλους
που προβλέπεται στο άρθρο 391 για περίοδο ενός έτους, από την ημερομηνία
που αυτό κατέστη πληρωτέο.”



17. Διευκρίνιση σε σχέση με τη διαγραφή 
εταιρειών

“(3) Σε περίπτωση που ο έφορος εταιρειών:

(a) Αποστείλει επιστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) και/ή του
εδαφίου (2), και λάβει απάντηση ότι η εταιρεία δεν διεξάγει εργασία ή ότι δεν
βρίσκεται σε λειτουργία ή δεν λάβει οποιαδήποτε απάντηση μέσα σε ένα (1)
μήνα από την αποστολή δεύτερης επιστολής, ή

(β) λάβει αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
(α) του εδαφίου (2Α), ή

(γ) διαπιστώσει ότι εταιρεία έχει παραλείψει να καταβάλει το ετήσιο τέλος που
προβλέπεται στο άρθρο 391 για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία που
αυτό κατέστη πληρωτέο,

δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αποστέλλει στην
εταιρεία μέσω ταχυδρομείου, ειδοποίηση ότι μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από
την ημερομηνία της ειδοποίησης, η επωνυμία της εταιρείας που αναφέρεται στην
ειδοποίηση, εκτός αν αποδειχθεί αιτία για το αντίθετο, θα διαγραφεί από το
μητρώο και τότε η εταιρεία διαλύεται.”



Τι ακολουθεί…
-

◦Ομάδα Εκσυγχρονισμού του Τμήματος Εταιρειών

◦Χαρτογράφηση διαδικασιών

◦Αναθεώρηση τελών Εφόρου Εταιρειών

◦Ανασχεδιασμός, ενοποίηση, και δημιουργία των εντύπων αιτήσεων του Κλάδου Εταιρειών

◦Ηλεκτρονική Καταχώριση Εγγράφων


