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Έννοιες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ιδιωτικής εταιρείας 
περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές: 

 
 Περιορισμένη Ευθύνη: Η περιορισμένη Ευθύνη , αναφέρεται στην 

ευθύνη των μελών της εταιρείας, να συνεισφέρουν στο κεφάλαιο της.     
Η ευθύνη των μελών, είναι μόνο ως προς την εταιρεία και όχι ως προς 
τους διάφορους πιστωτές της. Με τη σύστασή της, κάθε εταιρεία είναι 
πλήρως υπεύθυνη για τις δικές της υποχρεώσεις και οφειλές. 
 

 «Οποιαδήποτε επτά ή περισσότερα πρόσωπα ή προκειμένου για τη 
σύσταση Ιδιωτικής εταιρείας ένα ή περισσότερα πρόσωπα που 
συνεργάζονται για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό δύνανται, με την 
υπογραφή των ονομάτων τους στο ιδρυτικό έγγραφο και αφού 
διαφορετικά συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις που απαιτούνται από το 
Νόμο αυτό, για την εγγραφή, να συστήσουν εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης.»    Κεφ.113 άρθρο 3(1) 

 
 
 
 
 

 

2 

ΘΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
 Αρ. Μητρώου : 5136 



Ιδιωτική Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές:  
 

 
 ΚΕΦ 113 ,άρθρο 3(2) (α): «εταιρεία που η ευθύνη των μελών της 

περιορίζεται από το ιδρυτικό  έγγραφο στο ποσό, αν υπάρχει που δεν 
πληρώθηκε για τις μετοχές που κατέχουν αντίστοιχα.» 
 

 Σε περίπτωση που η εταιρεία τεθεί υπό εκκαθάριση, η ευθύνη κάθε 
μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει και 
δεν έχει πληρώσει. 

 
 Οι μέτοχοι, λαμβάνουν μετοχές οι οποίες εκδίδονται από την εταιρεία. 

Αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής της εταιρείας, ότι το ιδρυτικό έγγραφο, 
πρέπει να αναφέρει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου με το οποίο η 
εταιρεία προτίθεται να εγγραφεί και τη διαίρεσή του σε μετοχές 
καθορισμένου ποσού (π.χ. Η εταιρεία ……….Limited , εγγράφεται με 
κεφάλαιο €5000 διαιρεμένο σε 5000 μετοχές αξίας €1 η κάθε μία.) 
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ΘΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
 Αρ. Μητρώου : 5136 



O Νόμος που διέπει τη σύσταση εταιρειών και Αρμόδια 
Κρατική Αρχή  
 
 

 Η διαδικασία καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία επιβάλλεται 
να προσκομιστούν για την Εγγραφή μιας Εταιρείας διέπονται από τον 
Περί Eταιρειών νόμο Κεφ.113 

 
 Υπεύθυνη αρχή για την εγγραφή εταιρειών στην Κύπρο είναι ο Έφορος 

Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης  
 

 
 Μια εταιρεία, αρχίζει να υφίσταται ως νομική οντότητα με την έκδοση 

από τον Έφορο Εταιρειών του Πιστοποιητικού σύστασης.  
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ΘΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
 Αρ. Μητρώου : 5136 



Η εκ του νόμου Απαραίτητη Εμπλοκή Δικηγόρου για τη 
Σύσταση μιας Εταιρείας: 
 
Περί Δικηγόρων νόμος (ΚΕΦ.2),άρθρο 11 
 
 (5)(α) Η σύνταξη ιδρυτικού εγγράφου ή καταστατικού εταιρείας κάθε 

μoρφής  απoτελεί απoκλειστικό έργo αυτoύ πoυ ασκεί τo επάγγελμα 
δικηγόρoυ o oπoίoς και βεβαιώvει εvυπoγράφως επί τoυ ιδρυτικoύ 
εγγράφoυ και τoυ καταστατικoύ τη σύvταξη αυτώv από τov ίδιo και θέτει 
δίπλα στηv υπoγραφή  τoυ σφραγίδα πoυ φέρει τo ovoματεπώvυμo αυτoύ 
και τηv ακριβή διεύθυvση τoυ γραφείoυ τoυ ή γράφει αυτά ευαvάγvωστα. 
 

 β) Παρά τις διατάξεις oπoιoυδήπoτε άλλoυ vόμoυ, κάθε ιδρυτικό έγγραφo 
ή καταστατικό εταιρείας πoυ συvτάχθηκε κατά παράβαση τωv αvωτέρω 
θεωρείται ως άκυρo και δεv έχει καvέvα voμικό απoτέλεσμα. 
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ΘΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
 Αρ. Μητρώου : 5136 



Απαραίτητα Έγγραφα για τη Σύσταση μιας Εταιρείας: 
 

 

 Ιδρυτικό Έγγραφο  

 Καταστατικό  

 ΗΕ1 

 ΗΕ2 

 ΗΕ3 
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ΘΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
 Αρ. Μητρώου : 5136 



Απαιτήσεις σχετικά με το ιδρυτικό έγγραφο 
 
 Να αναφέρει το προτεινόμενο όνομα της  εταιρείας. 

 
 Να αναφέρει ότι η ευθύνη των μελών της εταιρείας είναι περιορισμένη 

 
 Να αναφέρει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου με το οποίο η εταιρεία προτίθεται 

να εγγραφεί καθώς και τη διαίρεσή του σε μετοχές καθορισμένου ποσού. 
 
 κανένα πρόσωπο από αυτά που υπέγραψαν το ιδρυτικό έγγραφο δεν δύναται  να 

πάρει λιγότερο από μια μετοχή 
 

 Τα πρόσωπα τα οποία ιδρύουν την εταιρεία πρέπει να υπογράφουν το ιδρυτικό 
έγγραφο και πρέπει να γράφουν απέναντι από το όνομα τους τον αριθμό των 
μετοχών που λαμβάνουν. 
 

 Πρέπει να υπογράφεται στην παρουσία ενός τουλάχιστο μάρτυρα ο οποίος πρέπει 
να βεβαιώνει την υπογραφή. 
 

 Να υπογράφεται από τον δικηγόρο που το συνέταξε. 
 

 Σκοπούς της εταιρείας  
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ΘΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
 Αρ. Μητρώου : 5136 



Όνομα Εταιρείας: 
 

 Όλες οι  Ιδιωτικές Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης πλην εξαιρέσεων που 
αφορούν τη σύσταση εταιρείας  για την προαγωγή του οποιουδήποτε 
κοινωφελούς σκοπού και διάθεση των κερδών τους για το λόγο αυτό , θα 
πρέπει στο όνομά τους να περιέχουν ως τελευταία λέξη τις ακόλουθες λέξεις : 
 
 ‘λίμιτεδ’ ή ‘λτδ’ 
 ‘limited’ ή  ‘ltd’ 
 
 Περι Δικηγόρων Νόμος , Κεφ.2 άρθρο  6Γ (6) : 
Εταιρεία Δικηγόρων, που εγγράφεται ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης καταχωρείται με το αρκτικόλεξο «Δ.Ε.Π.Ε.» (Δικηγορική Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης),  αντί της συντομογραφίας «Λίμιτεδ» και όπου το 
όνομα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες με το αρκτικόλεξο «LLC», 
(Lawyers’ Limited Company) 
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ΘΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
 Αρ. Μητρώου : 5136 



Τα βασικά κριτήρια Απόρριψης Ονόματος μιας Εταιρείας είναι: 
 
 Ομοιότητα με υφιστάμενες εγκεκριμένες ονομασίες στην Κύπρο και στο Εξωτερικό 

 
 Όταν δεν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις από άλλους οργανισμούς και συνεπώς 

δεν μπορούν να δοθούν οι απαιτούμενες άδειες έγκρισης ονόματος. 
 

 Όταν το όνομα είναι ανεπιθύμητο σύμφωνα με το άρθρο  18 του Περί Εταιρειών 
Νόμου Κεφ. 113. 
 

 Όταν το όνομα περιλαμβάνει ένα μόνο γενικό προσδιορισμό της παρεχόμενης 
δραστηριότητας ή της ποιότητας ή της τοποθεσίας  και με χωρίς διακριτικότητα στην  
εν λόγω ονομασία . 
 

 Όταν το όνομα είναι παραπλανητικό. Αν για παράδειγμα το όνομα υποδηλώνει ότι 
μια εταιρεία με περιορισμένους  πόρους διεξάγει εργασία σε μεγάλη κλίμακα ή επί 
ευρείας περιοχής. 
 

 Όταν υποδηλώνει σχέση ή  προστασία, που παρέχεται από την Κυπριακή 
Δημοκρατία, τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο της ή οποιοδήποτε Υπουργό  εκτός εάν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 
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ΘΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
 Αρ. Μητρώου : 5136 



Τα βασικά κριτήρια Απόρριψης Ονόματος μιας Εταιρείας είναι: 
 
 Όταν υποδηλώνει σχέση  με κάποιο Υπουργείο ή Κυβερνητικό  Τμήμα ή Δημοτική ή 

άλλη Τοπική Αρχή ή με οποιοδήποτε οργανισμό  ή  σώμα που συστάθηκε με Νόμο ή 
με την κυβέρνηση οποιασδήποτε ξένης χώρας, εκτός εάν αυτό ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα. 
 

 Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, για βάσιμους  λόγους και με όρους επιτρέπονται  
ονόματα που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε  από τις ακόλουθες λέξεις : ΕΘΝΙΚΟΣ, 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ,ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ , ΕΥΡΩΠΗ, EURO, INTERNATIONAL. 
 

 Τα ονόματα, δεν πρέπει να περιλαμβάνουν τη λέξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ, ή τις λέξεις 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ , ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ,ή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ. 
 

 Ονόματα, που περιλαμβάνουν Κύριο όνομα, που δεν είναι το μικρό όνομα και/ή το 
επώνυμο ενός από τους διευθυντές ή μετόχους ή ιδιοκτήτη θα επιτρέπονται μόνο 
εφόσον συντρέχουν βάσιμοι λόγοι για την αποδοχή τους 
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ΘΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
 Αρ. Μητρώου : 5136 
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Σκοποί: 
 
 Οι σκοποί μιας εταιρείας, δεν μπορούν να είναι παράνομοι. 

 
 Μια εταιρεία έχει δικαίωμα και εξουσία να εκτελεί μόνο εκείνες τις 

πράξεις που καλύπτονται από τις εξουσίες που της παρέχει το ιδρυτικό 
της έγγραφο ή που είναι παρεμφερείς. 

 
 Κάθε Εταιρεία, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα στο βαθμό και στο 

πλαίσιο, που της δίδεται εξουσία από τους σκοπούς που αναγράφονται 
στο ιδρυτικό της έγγραφο. 
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Σκοποί : 
 
 Kεφ.113 άρθρο 4 (1Α) 
 
  Το 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 : 

 
(α) 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. 
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Περιορισμοί αναφορικά με το Καταστατικό 
 
 Οι Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με Μετοχές δεν υποχρεούνται, αλλά 

δύνανται να εγγράφουν καταστατικό   
       (Κεφ. 113 άρθρο 8) 
 
 Σε περίπτωση που δεν εγγραφεί καταστατικό οι κανονισμοί που περιέχονται στον 

«Πίνακα Α» του Πρώτου Παραρτήματος του Κεφ.113 αποτελούν τους κανονισμούς 
της Εταιρείας με τον ίδιο τρόπο ως να περιλαμβάνονταν σε κανονικά εγγεγραμμένο 
καταστατικό. 

      (Κεφ.113 άρθρο 10 (2). 
 
 Σε περίπτωση , όπου η Εταιρεία εγγράφει καταστατικό μπορεί να υιοθετήσει όλους 

ή οποιουσδήποτε από τους κανονισμούς που περιέχονται στον «Πίνακα Α» του 
Πρώτου Παραρτήματος του Κεφ.113. 

      (Κεφ.113 άρθρο 10). 
 
 Σε καταστατικό το οποίο εγγράφηκε, ισχύουν οι κανονισμοί  που περιέχονται στον 

«Πίνακα Α» του Πρώτου Παραρτήματος του Κεφ.113 στην έκταση που αυτό δεν τους 
αποκλείει ή τροποποιεί και ισχύουν ως να περιλαμβάνονταν στο εγγεγραμμένο 
καταστατικό.(Κεφ.113 άρθρο 10 (2) 
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Περιορισμοί αναφορικά με το Καταστατικό  
 
  Κεφ.113 άρθρο 11 
 
(α) διαιρείται σε παραγράφους που είναι αριθμημένες διαδοχικά 
 
(β) είναι υπογραμμένο από κάθε πρόσωπο που προσυπόγραψε το ιδρυτικό 
έγγραφο στην παρουσία ενός τουλάχιστο μάρτυρα που πρέπει να 
επιβεβαιώσει την υπογραφή 
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Περιορισμοί αναφορικά με το Καταστατικό  
 
 
 Κεφ.113,άρθρο 29 (Περιορισμοί Καταστατικού Ιδιωτικής Εταιρείας): 
 
(α) περιορίζει το δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών της 
 
(β) περιορίζει τον αριθμό των μελών της σε πενήντα, χωρίς να 
περιλαμβάνονται πρόσωπα που βρίσκονται στην υπηρεσία της εταιρείας, και 
πρόσωπα τα οποία ήταν προηγουμένως στην υπηρεσία της εταιρείας και ενώ 
ήταν στην υπηρεσία της εξακολούθησαν μετά τον τερματισμό της υπηρεσίας 
εκείνης να είναι μέλη της εταιρείας  και 
 
(γ) απαγορεύει πρόσκληση προς το κοινό για εγγραφή για οποιεσδήποτε 
μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα της εταιρείας. 
 
 Νοείται ότι οι μετοχές σε ιδιωτική εταιρεία είναι δυνατό να κατέχονται από 

ένα και μοναδικό πρόσωπο, είτε από τη σύσταση της εταιρείας, είτε με τη 
μετέπειτα απόκτησή τους από ένα και μοναδικό πρόσωπο. 
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Θέσμια Δήλωση Συμμόρφωσης- ΗΕ1  : 
 

 Είναι η Ένορκη δήλωση του δικηγόρου με την οποία  δηλώνει  ότι είναι 
εμπεπιστευμένος με την σύσταση της Εταιρείας και ότι έγινε πλήρης 
συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, 
σχετικά με οποιαδήποτε θέματα τα οποία προηγούνται και απορρέουν 
από τη σύσταση της Εταιρείας. 

 
 Ο Έφορος Εταιρειών αποδέχεται τη δήλωση αυτή, ως ικανοποιητική 

μαρτυρία, ότι η σύσταση έγινε  σύμφωνα με όλες τις απαραίτητες 
διατάξεις του νόμου. 
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Έντυπο ΗΕ2 - Κοινοποίηση της διεύθυνσης του εγγεγραμμένου 
γραφείου της εταιρείας ή αλλαγής της   
 
 
 Κάθε εταιρεία από την ημέρα έκδοσης του πιστοποιητικού σύστασης της 

διατηρεί εγγεγραμμένο γραφείο στη Δημοκρατία, στο οποίο δύναται να 
απευθύνονται όλες οι κοινοποιήσεις και ειδοποιήσεις Κεφ.113  άρθρο 
102(1). 
 

 Το εγγεγραμμένο γραφείο είναι ο τόπος όπου εντάλματα, κλήσεις, 
ειδοποιήσεις, διατάγματα και άλλα επίσημα έγγραφα μπορούν να 
επιδίδονται στην Εταιρεία. 
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Έντυπο ΗΕ3 – Στοιχεία σε σχέση με τους πρώτους Διευθυντές 
και Γραμματείς . 
 
 Νομικό ή φυσικό πρόσωπο μπορεί να κατέχει θέση 

διευθυντή ή γραμματέα. 
 

 Θα πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία του 
φυσικού/νομικού προσώπου που απαιτούνται από το 
Έντυπο ΗΕ3. 
 

 Ελάχιστος Αριθμός Διευθυντών: 1 
 

 Eλάχιστος Αριθμός  Γραμματέα : 1 
 

 Σε περίπτωση, εταιρείας με μόνο ένα μέτοχο, ο ίδιος μπορεί 
να είναι και διευθυντής και γραμματέας της εν λόγω 
εταιρείας. 
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Πίνακας Ελέγχου αναφορικά με την σύσταση  Ιδιωτικής 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με Μετοχές : 

 
 Ιδρυτικό Έγγραφο    
 Καταστατικό       

Στις Τελευταίες σελίδες, αμφοτέρων των δύο εγγράφων υπογραφές : 
  Mετόχου 
  Μάρτυρα 
  Δικηγόρου 
 Ιδιοχείρως οι μετοχές στο ιδρυτικό έγγραφο 

 
 ΗΕ1 : Yπογραφή δικηγόρου ενώπιον Δικαστηρίου, Υπογραφή από 

Πρωτοκολλητή. 
 ΗΕ2 : Υπογραφή από αξιωματούχο 
 ΗΕ3 : Υπογραφή από αξιωματούχο 
 Τέλη : 0,6 επί του ονομαστικού κεφαλαίου + €105( σταθερό ποσό) + 

ΗΕ1 €20 + ΗΕ2 €20 + ΗΕ3 €20  
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