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Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

(Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Να απαντηθεί στο ξεχωριστό φύλλο 

απαντήσεων. Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα μέρη. Το μέρος Α φέρει 5 βαθμούς 

και κάθε ένα από τα μέρη Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ φέρει 4 βαθμούς.) 

 

Ο κ.Νεοφύτου έχει πρόσφατα διοριστεί διοικητικός σύμβουλος σε δημόσια εταιρεία 

που ασχολείται με τουριστικές επιχειρήσεις. Ενώ έχει μακροχρόνια εμπειρία στην 

τουριστική βιομηχανία, ο κ.Νεοφύτου σου εκμυστηρεύεται ότι δεν έχει καθόλου 

γνώση που σχετίζεται με εταιρικό δίκαιο και εταιρικές διαδικασίες. Η εταιρεία έχει 

μετοχικό κεφάλαιο €1,000,000 διαιρεμένο σε 1,000,000 μετοχές ονομαστικής αξίας 

€1 η κάθε μια.  

 

1Α.  Ο κ. Νεοφύτου θέλει να ξέρει ποιο είναι το καθήκον επιμέλειας που οφείλει ως 

σύμβουλος στην εταιρεία. Τον συμβουλεύεις ότι:   

 

(α)  αναμένεται να επιδεικνύει εύλογη επιμέλεια, στο βαθμό που αναμένεται να 

λάβει ένα συνηθισμένο πρόσωπο για δικό του λογαριασμό. 

(β)  αναμένεται να επιδεικνύει τη συμπεριφορά ενός λογικά επιμελούς προσώπου 

το οποίο έχει τις γενικές γνώσεις, ικανότητα και εμπειρία που έχει ο 

συγκεκριμένος σύμβουλος. 

(γ)  αναμένεται να επιδεικνύει τη συμπεριφορά ενός λογικά επιμελούς προσώπου 

το οποίο έχει τις γενικές γνώσεις, ικανότητα και εμπειρία που λογικά 

αναμένεται από πρόσωπο που ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες όπως ο 

συγκεκριμένος σύμβουλος προς την εταιρεία, και τις γενικές γνώσεις, 

ικανότητα και εμπειρία που έχει ο συγκεκριμένος σύμβουλος. 

(δ)  μπορεί να αναθέτει συγκεκριμένες εργασίες σε υφιστάμενους του, και να 

εμπιστεύεται την ικανότητα και ακεραιότητα τους, χωρίς να έχει ιδιαίτερο 

καθήκον να επιθεωρεί την εκτέλεση των ανατιθέμενων εργασιών. 

(ε)  αναμένεται να επιδεικνύει τη συμπεριφορά ενός λογικά επιμελούς προσώπου 

το οποίο έχει τις γενικές γνώσεις, ικανότητα και εμπειρία που λογικά 

αναμένεται από πρόσωπο που ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες όπως ο 

συγκεκριμένος σύμβουλος προς την εταιρεία.   
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1Β.  Ο κ. Νεοφύτου θέλει να ξέρει με ποιο τρόπο μπορεί να αυξηθεί το ονομαστικό 

κεφάλαιο της εταιρείας. Τι τον συμβουλεύεις; 

 

(α) ότι το ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν μπορεί να αυξηθεί.  

(β) ότι, τηρουμένων των προνοιών του καταστατικού της εταιρείας, μπορεί να 

αυξηθεί με σύνηθες ψήφισμα.  

(γ) ότι, τηρουμένων των προνοιών του καταστατικού της εταιρείας, μπορεί να 

αυξηθεί με ειδικό ψήφισμα. 

(δ)  ότι απαιτείται ειδικό ψήφισμα και έγκριση του Δικαστηρίου. 

(ε)  ότι απαιτείται μόνο απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.  

 

1Γ.  Ο κ. Νεοφύτου θέλει να ξέρει με ποιο τρόπο μπορεί να μειωθεί το εκδομένο 

κεφάλαιο της εταιρείας. Τι τον συμβουλεύεις;   

 

(α)  ότι το εκδομένο κεφάλαιο της εταιρείας δεν μπορεί να μειωθεί.  

(β)  ότι, τηρουμένων των προνοιών του καταστατικού της εταιρείας, μπορεί να 

μειωθεί με σύνηθες ψήφισμα.  

(γ)  ότι, τηρουμένων των προνοιών του καταστατικού της εταιρείας, μπορεί να 

μειωθεί με ειδικό ψήφισμα. 

(δ)  ότι απαιτείται ειδικό ψήφισμα και έγκριση του Δικαστηρίου. 

(ε)  ότι απαιτείται μόνο απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.  

 

1Δ. Ο κ. Νεοφύτου θέλει να ξέρει με ποιο τρόπο μπορεί να ακυρωθεί ονομαστικό 

αλλά μη-εκδομένο κεφάλαιο της εταιρείας. Τι τον συμβουλεύεις;  

 

(α)  ότι το μη-εκδομένο κεφάλαιο της εταιρείας δεν μπορεί να ακυρωθεί.  

(β)  ότι, τηρουμένων των προνοιών του καταστατικού της εταιρείας, μπορεί να 

ακυρωθεί με σύνηθες ψήφισμα.  

(γ)  ότι, τηρουμένων των προνοιών του καταστατικού της εταιρείας, μπορεί να 

ακυρωθεί με ειδικό ψήφισμα. 

(δ)  ότι απαιτείται ειδικό ψήφισμα και έγκριση του Δικαστηρίου. 

(ε)  ότι απαιτείται μόνο απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.  

 

1Ε.  Πόση είναι η ελάχιστη προειδοποίηση πρέπει να δίδεται για συνεδρία του 

διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας;  

 

(α)  Όση προειδοποίηση προβλέπεται από το καταστατικό της και, σε περίπτωση 

που το καταστατικό δεν περιέχει τέτοια πρόβλεψη, όση προειδοποίηση 

αποφασίσουν οι σύμβουλοι.  

(β)  96 ώρες.  

(γ)  14 ημέρες.  

(δ)  21 ημέρες.   

(ε)  28 ημέρες.  
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1ΣΤ. Πόση είναι η ελάχιστη προειδοποίηση πρέπει να δίδεται για σύγκλιση της 

έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας στην οποία θα προταθεί ειδικό 

ψήφισμα;  

 

(α)  Όση προειδοποίηση προβλέπεται από το καταστατικό της και, σε περίπτωση 

που το καταστατικό δεν περιέχει τέτοια πρόβλεψη, όση προειδοποίηση 

αποφασίσουν οι σύμβουλοι.  

(β)  96 ώρες.  

(γ)  14 ημέρες.  

(δ)  21 ημέρες.  

(ε)  28 ημέρες.  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

(Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Να απαντηθεί στο ξεχωριστό φύλλο 

απαντήσεων. Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα μέρη. Το μέρος Α φέρει 5 βαθμούς 

και κάθε ένα από τα μέρη Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ φέρει 4 βαθμούς.) 

 

Η  “ΑΒΓ Λτδ” είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές. Το 

εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της είναι €100.000 διαιρεμένο σε 100.000 συνήθεις 

μετοχές ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μια. Από το κεφάλαιο αυτό, η εταιρεία έχει στο 

παρελθόν εκδώσει μόνο 5.000 μετοχές στον Ανδρέα και 10.000 στην Βίκυ. Το 

καταστατικό της εταιρείας είναι ως ο Πίνακας Α.  

 

2Α.  Η Βίκυ θέλει να πωλήσει τις μετοχές της και δεν βρίσκει κανένα αγοραστή. 

Προτείνει να πωλήσει τις μετοχές της στην ίδια την εταιρεία. Είναι αυτό 

δυνατόν;  

 

(α)  Όχι καθότι ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να κατέχει δικές της μετοχές.  

(β)  Όχι, γιατί πρέπει πρώτα να τις προσφέρει στον Ανδρέα.  

(γ)  Όχι, γιατί υπάρχει ονομαστικό κεφάλαιο που δεν έχει ακόμη διατεθεί.  

(δ) Ναι, αλλά μόνο στην ονομαστική τους αξία.  

(ε)  Ναι, αν αποφασίσει θετικά το διοικητικό συμβούλιο της ΑΒΓ Λτδ.  

 

2Β.  Ο Ανδρέας θέλει να εγγραφεί για ακόμη 10.000 μετοχές στην εταιρεία. Δεν 

διαθέτει όμως χρήματα αυτό το διάστημα και ζητά από την εταιρεία να του 

δανείσει €10.000 για τον σκοπό αυτό. Είναι αυτό δυνατόν; 

 

(α)  Όχι καθότι ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να δανείζει χρήματα.  

(β)  Όχι, γιατί ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να δανείζει χρήματα για αγορά δικών 

της μετοχών.  

(γ)  Όχι, δημόσια εταιρεία δεν μπορεί να δανείζει χρήματα για αγορά δικών της 

μετοχών. 

(δ) Ναι, εφόσον ο δανεισμός εγκριθεί από τη γενική συνέλευση της ΑΒΓ Λτδ με 

πλειοψηφία πέραν του  90% των ψήφων όλων των εκδομένων μετοχών της 

εταιρείας 

(ε)  Ναι, αν αποφασίσει θετικά το διοικητικό συμβούλιο της ΑΒΓ Λτδ.  
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2Γ.  Ο Ανδρέας ζήτησε γραπτώς από το διοικητικό συμβούλιο, υπό την ιδιότητα του 

ως μέτοχος της εταιρείας, να συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση της 

εταιρείας με σκοπό να προταθεί ψήφισμα για την μείωση του κεφαλαίου της 

εταιρείας  Είναι υποχρεωμένο το διοικητικό συμβούλιο να συγκαλέσει την 

συνέλευση που ζητά ο Ανδρέας;  

 

(α) Ναι, γιατί ο Ανδρέας είναι διοικητικός σύμβουλος της εταιρείας.  

(β) Ναι, γιατί ο Ανδρέας είναι μέτοχος της εταιρείας.  

(γ) Ναι, γιατί ο Ανδρέας κατέχει πάνω από το ένα δέκατο των μετοχών της 

εταιρείας. 

(δ) Όχι, γιατί ο Ανδρέας δεν κατέχει 50 τοις εκατό των μετοχών της εταιρείας.  

(ε) Όχι, γιατί η μείωση κεφαλαίου της εταιρείας δεν εξαρτάται από την γενική 

συνέλευση.  

 

2Δ. Ποιο είναι το ελάχιστο ονομαστικό κεφάλαιο που οφείλει να τηρεί η ΑΒΓ Λτδ; 

 

(α) €1.000 

(β) €15.000 

(γ) €25.600 

(δ) €100,000 

(ε) Δεν υπάρχει υποχρέωση να τηρεί ελάχιστο κεφάλαιο.  

 

2Ε. Ποια από τις πιο κάτω αναφορές ΔΕΝ είναι ορθή; 

 

(α)  Εταιρεία δεν δύναται να δώσει μέρισμα στους μετόχους της παρά μόνο από 

κέρδη. 

(β)  Αποτελεί γενικό κανόνα ότι η εταιρεία πρέπει να πληρώνεται για τις μετοχές 

που εκδίδει με ποσό τουλάχιστον ίσο με την ονομαστική αξία των μετοχών. 

(γ)  Δημόσια εταιρεία δύναται, υπό προϋποθέσεις, να εξαγοράζει ή να αποκτά 

δικές τις μετοχές. 

(δ) Αποτελεί προϋπόθεση για έκδοση μετοχών υπό το άρτιο η έγκριση με 

ψήφισμα της γενικής συνέλευσης το οποίο να έχει επικυρωθεί από το 

Δικαστήριο. 

(ε) Η μείωση κεφαλαίου εταιρείας έχει ισχύ από την έκδοση του σχετικού 

διατάγματος του Δικαστηρίου.  

 

2ΣΤ.  Ποιο από τα πιο κάτω ΔΕΝ εμπίπτει εντός των καθηκόντων πίστεως (fiduciary 

duties) που οφείλει διοικητικός σύμβουλος σε εταιρεία:   

 

(α)  Το καθήκον να ενεργεί με καλή πίστη (bona fides) για τα συμφέροντα της 

εταιρείας.  

(β)  Το καθήκον να ασκεί τις εξουσίες του για το σκοπό που του 

παραχωρήθηκαν. 

(γ)  Το καθήκον να μην βάζει τον εαυτό του σε θέση όπου το προσωπικό του 

συμφέρον συγκρούεται με το συμφέρον της εταιρείας.  

(δ)  Το καθήκον να επιβλέπει εργασίες που ανατέθηκαν σε υφισταμένους.  

(ε)  Το καθήκον να μην αποκομίζει μυστικά κέρδη λόγω της θέσης του.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 

(Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Να απαντηθεί στο ξεχωριστό φύλλο 

απαντήσεων. Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα μέρη. Το μέρος Α φέρει 5 βαθμούς 

και κάθε ένα από τα μέρη Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ φέρει 4 βαθμούς.) 

 

3Α.  Ποια από τις πιο κάτω αναφορές ΔΕΝ είναι ορθή;  

 

 Με την έκδοση πιστοποιητικού σύστασης ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνης:   

 

(α)  η εταιρεία αποτελεί πλέον νομική οντότητα που είναι ανεξάρτητη από τα 

μέλη της.  

(β)  η εταιρεία, στο βαθμό που εξουσιοδοτείται από τα συστατικά της έγγραφα, 

μπορεί να κατέχει κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία.  

(γ)  όσοι προσυπόγραψαν το ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας γίνονται τα πρώτα 

της μέλη.  

(δ)  η εταιρεία υποχρεούται να συγκαλέσει θέσμια γενική συνέλευση.  

(ε)  η εταιρεία έχει εξουσιοδότησή να προβεί σε κάθε πράξη και συναλλαγή που 

ο νόμος και το ιδρυτικό της έγγραφο επιτρέπουν.  

 

3Β.  Σε ποια από τις πιο κάτω περιπτώσεις το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε την 

άρση του εταιρικού πέπλου;  

 

(α)  Για πληρωμή αποζημίωσης για πλεονασμό, όπου υπάλληλος μιας 

οικογενειακής εταιρείας μεταφέρθηκε σε άλλη εταιρεία, που είχε τους ίδιους 

μετόχους και τους ίδιους διευθυντές με την πρώτη εταιρεία.  

(β)  Όπου εταιρεία συστήθηκε, ανέλαβε περιουσιακά στοιχεία και εργασίες 

άλλης εταιρείας με τους ίδιους μετόχους με σκοπό να αποφύγει να 

εξοφλήσει τους εξ αποφάσεως πιστωτές της. 

(γ)  Για την επιβολή φορολογίας κεφαλαιουχικών κερδών για διανομή 

περιουσίας σε μετόχους κατόπιν μείωσης μετοχικού κεφαλαίου. 

(δ)  Για πληρωμή αποζημίωσης για πλεονασμό μετά από μεταφορά υπαλλήλου 

μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών.  

(ε) Για την αναγνώριση ομίλου εταιρειών ως ενιαία οικονομική μονάδα για 

κατακύρωση προσφοράς του δημοσίου σε θυγατρική εταιρεία.  

  

3Γ. Ποιος από τους πιο κάτω παράγοντες ΔΕΝ διαφέρει μεταξύ ιδιωτικών και 

δημοσίων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών 

Νόμο, Κεφ. 113; 

 

(α)  Το μέγιστο μετοχικό κεφάλαιο.  

(β)  Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο.  

(γ)  Ο ελάχιστος αριθμός μελών.  

(δ)  Ο μέγιστος αριθμών μελών.  

(ε)  Ο ελάχιστος αριθμός διοικητικών συμβούλων.  

 

 

 

 



6 

 

3Δ.  Ποια από τις πιο κάτω αναφορές ΔΕΝ είναι ορθή; 

 

(α)  Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης οφείλει να έχει τουλάχιστον επτά 

μέλη.  

(β)  Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης οφείλει να έχει τουλάχιστον δύο 

μέλη.  

(γ)  Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης οφείλει να έχει τουλάχιστο δύο 

διοικητικούς συμβούλους.  

(δ)  Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης οφείλει να έχει τουλάχιστο ένα 

διοικητικό σύμβουλο.  

(ε)  Κάθε εταιρεία, δημόσια ή ιδιωτική, οφείλει να έχει γραμματέα.  

 

3Ε. Ποιες από τις πιο κάτω εγκρίσεις απαιτούνται για να αλλάξουν οι διατάξεις του 

ιδρυτικού εγγράφου εταιρείας που αφορούν τους σκοπούς της;  

 

(α)  Ειδικό ψήφισμα και άδεια δικαστηρίου. 

(β)  Έκτακτο ψήφισμα και άδεια του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 

Παραλήπτη. 

(γ)  Ειδικό ψήφισμα και άδεια του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού. 

(δ)  Έκτακτο ψήφισμα και άδεια δικαστηρίου. 

(ε)  Σύνηθες ψήφισμα και άδεια δικαστηρίου και του Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

 

3ΣΤ.  Ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις αποτελεί αυθεντική εξαίρεση στον κανόνα 

της υπόθεσης Foss v. Harbottle και επιτρέπει την έγερση παράγωγης αγωγής; 

 

(α)  Πράξεις που υπερβαίνουν της εξουσίες της εταιρείας (ultra vires) ή είναι 

παράνομες.  

(β)  Πράξεις οι οποίες μπορούν να γίνουν μόνο με έγκριση ειδικής πλειοψηφίας 

της γενικής συνέλευσης της εταιρείας.  

(γ)  Πράξεις που παραβιάζουν τα προσωπικά δικαιώματα μετόχου ή μετόχων.  

(δ)  Πράξεις που παραβιάζουν το καταστατικό της εταιρείας.  

(ε)  Πράξεις που αποτελούν καταδολίευση της εταιρείας όπου οι 

αδικοπραγούντες ελέγχουν την εταιρεία.   

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

(Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Να απαντηθεί στο ξεχωριστό φύλλο 

απαντήσεων. Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα μέρη. Το μέρος Α φέρει 5 βαθμούς 

και κάθε ένα από τα μέρη Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ φέρει 4 βαθμούς.) 

 

4Α.  Ποια από τις πιο κάτω αναφορές ΔΕΝ είναι ορθή σε σχέση με εμπορική 

εταιρεία γενικών σκοπών:  

 

(α) Εμπορική εταιρεία γενικών σκοπών δύναται να διεξάγει οποιαδήποτε 

εργασία, επιχείρηση ή επάγγελμα.  

(β)  Εμπορική εταιρεία γενικών σκοπών δύναται 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 
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οποίο σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα του 

συμβάλλεσθαι.  

(γ) Εμπορική εταιρεία γενικών σκοπών μπορεί να είναι είτε ιδιωτική είτε 

δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές.  

(δ) Το ιδρυτικό έγγραφο εμπορικής εταιρείας γενικών σκοπών θα πρέπει, αντί να 

αναφέρει οποιουσδήποτε συγκεκριμένους σκοπούς εργασιών, να αναφέρει 

ότι ο σκοπός της εταιρείας είναι η διεξαγωγή εργασιών ως εμπορική 

εταιρείας γενικών σκοπών.  

(ε) Το ιδρυτικό έγγραφο εμπορικής εταιρείας γενικών σκοπών δύναται 

επιπρόσθετα να περιέχει οποιουσδήποτε περιορισμούς ή δεσμεύσεις. 

 

4Β.  Ποια πλειοψηφία μετόχων σε γενική συνέλευση απαιτείται για να εγκριθεί 

πρόταση για παύση διοικητικού συμβούλου εταιρείας;  

 

(α)  Πέραν των μισών των μελών που ψηφίζουν. 

(β)  Όχι μικρότερη των τριών τετάρτων των μελών που ψηφίζουν. 

(γ)  Όχι μικρότερη των τριών τετάρτων του συνόλου των μελών της εταιρείας αν 

έτσι καθορίζει το καταστατικό της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 136Α του 

περί Εταιρειών Νόμου (Ψηφίσματα για τα οποία απαιτείται μεγαλύτερη 

πλειοψηφία στο καταστατικό). 

(δ)  Όχι μικρότερη του 90% του συνόλου των μελών της εταιρείας. 

(ε)  Ομόφωνη απόφαση των μελών που ψηφίζουν.  

 

4Γ.  Ποια από τις πιο κάτω αναφορές ΔΕΝ είναι ορθή σε σχέση με τη φαινόμενη 

πληρεξουσιότητα; 

 

(α)  Είναι η εξουσία προσώπου όπως φαίνεται σε τρίτους.  

(β)  Απαιτεί απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.   

(γ)  Μπορεί να επεκτείνει την ρητή πληρεξουσιότητα κάποιου προσώπου.  

(δ)  Συνάγεται από ρητή παράσταση ή συμπεριφορά με την οποία η εταιρεία 

παριστά ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι αντιπρόσωπος της.  

(ε)  Μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπερνά σε έκταση την πραγματική 

πληρεξουσιότητα.  

 

4Δ.  Ποια από τις πιο κάτω αναφορές εκφράζουν καλύτερα την απόφαση στην 

υπόθεση Salomon & Co. v. Salomon [1897] A.C. 22:  

 

(α)  Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης έχει περιορισμένη ευθύνη για τα χρέη και 

τις υποχρεώσεις της.  

(β)  Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεν μπορεί να παραχωρεί κυμαινόμενη 

επιβάρυνση στα μέλη της.  

(γ)  Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης αποτελεί αυτοτελή νομική οντότητα, 

ανεξάρτητη από τα μέλη της.  

(δ)  Ένα μοναδικό μέλος δεν μπορεί να συστήσει εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης.  

(ε)  Η απόφαση στην υπόθεση Salomon & Co. v. Salomon [1897] A.C. 22 δεν 

επιτρέπει την άρση του εταιρικού πέπλου κάτω από οποιεσδήποτε 

περιστάσεις.  
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4Ε.   Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις που αφορούν συμβάσεις πριν την σύσταση 

εταιρείας είναι ορθή;  

 

(α)  Σύμβαση που συνάφθηκε πριν την σύσταση εταιρείας έχει ισχύ μόνο αν 

φέρει την κοινή σφραγίδα της εταιρείας.  

(β)  Η δεσμευτικότητα συμβάσεων που έγιναν πριν την σύσταση της εταιρείας 

ρυθμίζεται σήμερα σύμφωνα με τις αρχές που παρέθεσε το Ανώτατο 

Δικαστήριο στην υπόθεση Ανδρέας Νεοκλέους & Σία v. Μάριος Αφάμης 

Γενικές Κατασκευές Λίμιτεδ (2003) 1Γ ΑΑΔ 1663.  

(γ)  Εταιρεία μετά τη σύσταση της δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε σύμβαση 

που συνάφθηκε εκ μέρους της πριν την σύσταση της.  

(δ)  Συμφωνία, η οποία συνάπτεται πριν από την σύσταση εταιρείας από τα 

πρόσωπα που υπέγραψαν το ιδρυτικό έγγραφο, επ’ ονόματι ή για 

λογαριασμό της υπό σύσταση εταιρείας, καθίσταται δεσμευτική για την 

εταιρεία  από την ημερομηνία της συστάσεως της.   

(ε)  Σε περίπτωση που συναφθεί σύμβαση πριν την σύσταση εταιρείας και τελικά 

η εταιρεία δεν συσταθεί, οι υποχρεώσεις που ανελήφθησαν από οποιοδήποτε 

πρόσωπο επ’ ονόματι ή για λογαριασμό της είναι άκυρες.   

  

4ΣΤ. Αναφορικά με την διοίκηση εταιρείας, ποια από τις πιο κάτω αναφορές ΔΕΝ 

είναι ορθή; 

 

(α)  Ο διαχωρισμός εξουσιών μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης εταιρείας εξαρτάται από την ερμηνεία του καταστατικού της.  

(β)  Όπου εξουσίες δίδονται με το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, η 

γενική συνέλευση δεν μπορεί να επέμβει στην άσκηση τους.  

(γ)  Όπου ο περί Εταιρειών Νόμος καθορίζει έγκριση ψηφισμάτων με 

συγκεκριμένη πλειοψηφία, το καταστατικό εταιρείας δεν δύναται να 

προβλέπει για διαφορετική πλειοψηφία.  

(δ)  Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, με σύνηθες ψήφισμα να παύσει 

διοικητικό σύμβουλο πριν την λήξη της θητείας του.  

(ε)  `Κάθε εταιρεία πρέπει να έχει γραμματέα.  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(Να δοθούν απαντήσεις και στα δύο σκέλη. Να δοθούν λόγοι για τις απαντήσεις.) 

 

Α. Η εταιρεία Ιθάκη Λίμιτεδ που διεξάγει εργασίες τουριστικών αντιπροσώπων, έχει 

αποφασίσει να εξαγοράσει την επιχείρηση ενός τουριστικού πράκτορα στην Πάφο 

και να ενοικιάσει το ακίνητο όπου στεγάζεται το γραφείο του. Το ακίνητο ανήκει 

στον κ. Πολυφήμου ο οποίος ζητά εκτός του μηνιαίου ενοικίου να καταβληθεί ποσό 

£15,000 προκαταβολικά ως εγγύηση. Για το σκοπό αυτό η Ιθάκη Λίμιτεδ  ζητά από 

την χρηματοδοτική εταιρεία Σπάρτη Δημόσια Λίμιτεδ να εκδώσει προς όφελος του κ. 

Πολυφήμου εγγυητική επιστολή η οποία να εγγυάται την πληρωμή ενοικίων από την 

Ιθάκη Λίμιτεδ μέχρι και του ποσού των ΛΚ15,000. Μετά την πάροδο ενός έτους,  η 

Ιθάκη Λίμιτεδ δεν βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση λόγω μειωμένης 

τουριστικής κίνησης προς την Κύπρο και δεν είναι σε θέση να πληρώνει ενοίκια στον 

κ. Πολυφήμου. Ο κ. Πολυφήμου καταχωρεί αγωγή και εκδίδει απόφαση εναντίον της 

Ιθάκης Λίμιτεδ για οφειλόμενα ενοίκια ύψους £15,000. Στη συνέχεια ζητά από τη 

Σπάρτη Δημόσια Λίμιτεδ να του καταβάλει το ποσό των £15,000 σύμφωνα με την 

εγγυητική. Ο διοικητικός σύμβουλος της Σπάρτη Δημόσια Λίμιτεδ κ. Μενελάου ζητά 
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την συμβουλή σου κατά πόσο υποχρεούται η εταιρεία να καταβάλει το ποσό. 

Ισχυρίζεται ότι η εγγυητική εκδόθηκε κατά παράβαση των εσωτερικών κανονισμών 

της εταιρείας καθώς η Ιθάκη Λίμιτεδ δεν διατηρούσε καταθέσεις μαζί τους. 

Συμβουλέψτε τον κ. Μενελάου.  

                   [20 βαθμοί] 

  

Β. Πως θα άλλαζε η απάντηση σας αν γνωρίζατε ότι ο διοικητικός σύμβουλος της 

Ιθάκη Λίμιτεδ κ. Οδυσσέως, διετέλεσε στο παρελθόν και σύμβουλος της Σπάρτη 

Δημόσια Λίμιτεδ.  

          [5 βαθμοί] 

  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα μέρη. Να δοθούν λόγοι για τις απαντήσεις) 

 

Α.  Τι πρέπει να αναφέρει και με ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συμμορφώνεται το 

ιδρυτικό έγγραφο ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης αξίας με μετοχές;  

[9 βαθμοί] 

 

Β. “Το άρθρο 33Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 δεν παρέχει δικαιοπρακτική 

ικανότητα σε εταιρεία εκεί που δεν έχει σύμφωνα με το ιδρυτικό της έγγραφο. Το 

άρθρο 33Α απλά προστατεύει καλόπιστους τρίτους από πράξεις ή συναλλαγές των 

αξιωματούχων της με το να δεσμεύει συμβατικά την εταιρεία έστω και αν οι 

πράξεις ή οι συναλλαγές αυτές δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας σύμφωνα 

με το ιδρυτικό της έγγραφο.” Σχολιάστε με αναφορά στη νομοθεσία και 

νομολογία.   

 [9 βαθμοί] 

 

γ.  Ποια είναι η ευθύνη μελών δημόσιας εταιρείας όπου ο αριθμός των μελών της 

εταιρείας μειωθεί κάτω από επτά;      [7 βαθμοί] 

 

 


