
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 

 

Οκτώβριος 2020 

 

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

Ζ και Η φέρει 3 βαθμούς.) 
 

Ο Ανδρέας διατηρεί ένα μικρό κατάστημα οπτικών ειδών. Έχει αποφασίσει να ιδρύσει ιδιωτική εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης με μετοχές στην οποία να μεταβιβάσει την επιχείρηση του καταστήματος.   

 

1Α.  Ο Ανδρέας επιθυμεί να ονομάσει την εταιρεία «GOOGLES INTERNATIONAL Plc» και θέλει να 

ξέρει αν αυτό είναι δυνατόν. Συμβουλεύεις τον Ανδρέα ότι:  

 

(α)  Δεν είναι δυνατόν καθότι το όνομα είναι παραπλανητικό εφόσον υποδηλώνει ότι εταιρεία με 

περιορισμένους πόρους διεξάγει εργασίες επί ευρείας περιοχής.  

(β)  Δεν είναι δυνατόν καθότι το όνομα προσομοιάζει με παγκοίνως γνωστό εμπορικό σήμα.  

(γ)  Δεν είναι δυνατόν καθότι μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και για βάσιμους λόγους επιτρέπονται 

ονόματα που περιλαμβάνουν την λέξη INTERNATIONAL.  

(δ)  Δεν είναι δυνατόν καθότι, το ακρωνύμιο Plc μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε δημόσιες 

εταιρείες.  

(ε)  Δεν είναι δυνατόν για όλους τους πιο πάνω λόγους.  

 

1Β.  Ποιο από τα πιο κάτω πρέπει να ικανοποιηθεί για να επιτραπεί η παράλειψη της λέξης «Limited» 

από την επωνυμία της εταιρείας; 

 

(α)  Οι μέτοχοι της εταιρείας πρέπει να είναι μέλη και/ή διοικητικοί σύμβουλοι σε άλλο 

κοινωφελή οργανισμό. 

(β)  Η εταιρεία πρέπει να στοχεύει να επιτύχει τους εμπορικούς της στόχους με νέες ή 

βελτιωμένες μεθόδους. 

(γ)  Η πληρωμή μερίσματος διανέμεται μεταξύ των μελών της και καθορισμένων φιλανθρωπικών 

ιδρυμάτων.  

(δ)  Η εταιρεία συστήνεται για την προαγωγή του εμπορίου, τέχνης, επιστήμης, θρησκείας, 

αγαθοεργίας ή οποιουδήποτε κοινωφελούς σκοπού. 

(ε)  Η εταιρεία προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες προς καθορισμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα. 

 

1Γ.  Σε σχέση με το τί πρέπει να αναφέρει και με ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συμμορφώνεται το 

ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας, ποια από τις πιο κάτω αναφορές ΔΕΝ είναι ορθή;   

  

(α)  Πρέπει να αναφέρει το όνομα της εταιρείας.  

(β)  Πρέπει να αναφέρει τους σκοπούς της εταιρείας.  

(γ)  Πρέπει να δηλώνει ότι η ευθύνη των μελών της είναι περιορισμένη. 

(δ) Πρέπει να αναφέρει το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας.  

(ε)  Κάθε πρόσωπο που υπέγραψε ως μέλος το ιδρυτικό έγγραφο πρέπει να γράψει απέναντι από 

το όνομα του τον αριθμό των μετοχών που λαμβάνει 
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1Δ.  Ποιος από τους πιο κάτω περιορισμούς πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται στο καταστατικό 

εταιρείας ώστε η εταιρεία να μπορεί να θεωρείται ιδιωτική:   

 

(α)  Ο μέγιστος αριθμός διοικητικών συμβούλων της εταιρείας περιορίζεται σε επτά (7).  

(β)  Ο μέγιστος αριθμός μελών της εταιρείας περιορίζεται σε εβδομήντα (περιλαμβανομένων των 

υπαλλήλων – νυν και πρώην).  

(γ)  Η εταιρεία απαγορεύει την εγγραφή για οποιεσδήποτε μετοχές της από οποιοδήποτε 

πρόσωπο.    

(δ)  Η πρόσκληση προς το κοινό για εγγραφή για οποιαδήποτε χρεωστικά ομόλογα της εταιρείας 

απαγορεύεται.  

(ε) Ο ελάχιστος αριθμός μελών της εταιρείας περιορίζεται σε επτά (7).  

 

1Ε.  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 ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο.  

(β)  Η υποχρέωση σύγκλισης θέσμιας γενικής συνέλευσης.  

(γ)   Ο ελάχιστος αριθμός μελών.  

(δ)  Ο μέγιστος αριθμών μελών.  

(ε)  Η υποχρέωση σύγκλισης ετήσιας γενικής συνέλευσης.  

 

1ΣΤ.   Ποια από τις πιο κάτω αναφορές ΔΕΝ είναι ορθή; 

 

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

(β)  Δημόσια εταιρεία σημαίνει την εταιρεία που δεν είναι ιδιωτική.  

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

συμβούλους.  

(δ)  Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης οφείλει να έχει 15.000 ευρώ ως ελάχιστο μετοχικό 

κεφάλαιο.  

(ε)   Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δύναται υπό προϋποθέσεις να αποκτά δικές της 

μετοχές.  

 

1Ζ.   Ποιο από τα πιο κάτω έγγραφα δεν απαιτείται να καταχωρηθεί στον Έφορο Εταιρειών για εγγραφή 

της εταιρείας;  

 

(α) Ιδρυτικό έγγραφο  

(β) ΗΕ1 

(γ) ΗΕ2 

(δ) ΗΕ3  

(ε) ΗΕ4 

 

1Η.  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.  
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(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.   

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

(Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Να απαντηθεί στο ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων. Να δοθούν 

απαντήσεις σε όλα τα μέρη. Το μέρος Α φέρει 4 βαθμούς και κάθε ένα από τα μέρη Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, 

Ζ και Η φέρει 3 βαθμούς.) 
 

O Νίκος και ο Γιώργος είναι δύο από τους τρεις μετόχους της ιδιωτικής εταιρείας Debate Limited, ο 

καθ’ ένας από τους οποίους κατέχει ένα τρίτο του εκδομένου κεφαλαίου της εταιρείας. Το ονομαστικό 

και εκδομένο κεφάλαιο της Debate Limited (η οποία ασχολείται με συμβουλευτικές υπηρεσίες) είναι 

€300,000 διαιρεμένο σε 300,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μια. Το εν λόγω 

κεφάλαιο είναι πλήρως πληρωμένο. Μετά από 2 έτη δραστηριότητας, η Debate Limited έχει κέρδη 

€300,000. Ο Νίκος και ο Γιώργος επιθυμούν όπως το κέρδος αυτό διανεμηθεί το συντομότερο στους 

μετόχους. Περαιτέρω, ο Νίκος και ο Γιώργος αναμένουν ότι κατά το επόμενο έτος θα μειωθεί ο κύκλος 

εργασιών της Debate Limited, η οποία και θα χρειάζεται κεφάλαιο μόνο €200,000. Διερωτώνται αν 

είναι δυνατόν να τους επιστραφεί το ποσό των €100,000 και σε ποια βάση.  Το καταστατικό της 

εταιρείας είναι πανομοιότυπο με τον Πίνακα Α.  

 

2Α.  Συμβουλέψτε τον Νίκο και τον Γιώργο με ποιο τρόπο μπορεί να διανεμηθούν τα κέρδη της 

εταιρείας στους μετόχους της: 

 

(α) Με μείωση κεφαλαίου.  

(β) Με εξαγορά των συνήθων μετοχών.  

(γ) Με διανομή μερίσματος.  

(δ) Με δάνειο προς τους μετόχους.  

(ε) Η εταιρεία δεν δύναται να διανέμει κέρδη χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση.  

 

2Β. Συμβουλέψτε τον Νίκο και τον Γιώργο κατά πόσο μπορούν να επιτύχουν να τους επιστραφεί το 

ποσό των €100,000 που αναφέρεται πιο πάνω, και αν μπορούν, με ποιο τρόπο.  

 

(α) Με μείωση κεφαλαίου.  

(β) Με εξαγορά των συνήθων μετοχών.  

(γ) Με διανομή μερίσματος.  

(δ) Με δάνειο προς τους μετόχους.  

(ε) Η εταιρεία δεν δύναται να διανέμει το ποσό αυτό χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση.  

 

2Γ.  Ο Σταύρος, που είναι ο τρίτος μέτοχος της Debate Limited, θέλει να εγγραφεί για ακόμη 50.000 

μετοχές, αλλά να πληρώσει μόνο €0,80 για κάθε μετοχή. Είναι αυτό δυνατόν;  

  

(α) Ναι, αν συμφωνούν και οι άλλοι μέτοχοι.  

(β) Ναι, εφόσον η έκδοση των υπό το άρτιο μετοχών εξουσιοδοτείται με ψήφισμα που εγκρίνεται 

σε γενική συνέλευση της εταιρείας και επικυρώνεται από το Δικαστήριο.  

(γ)  Όχι, καθότι έχει παρέλθει περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης εργασιών 

της εταιρείας.  

(δ)  Ναι, αλλά μόνο εφόσον οι νέες μετοχές θα ανήκουν σε άλλη τάξη μετοχών.  
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(ε)  Όχι, γιατί ιδιωτική εταιρεία δεν επιτρέπεται να εκδίδει μετοχές υπό το άρτιο.  

 

2Δ. Μπορεί ο Σταύρος να δανειστεί χρήματα από τράπεζα με εγγύηση της ίδιας της Debate Limited, με 

σκοπό να αγοράσει τις μετοχές που θέλει;  

 

(α)  Όχι, καθότι δεν είναι νόμιμο υπό οποιεσδήποτε προϋποθέσεις για εταιρεία να παρέχει υπό 

τύπο εγγύησης οικονομική βοήθεια για το σκοπό ή σε σχέση με την αγορά ή εγγραφή 

μετοχών της εταιρείας.  

(β)  Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι ο Σταύρος δεν είναι υπάλληλος της εταιρείας.  

(γ)   Ναι, αν η παροχή εγγύησης επιτρέπεται από τους σκοπούς της εταιρείας.  

(δ)  Ναι, εφόσον η παροχή εγγύησης εγκρίνεται με πλειοψηφία πέραν του 90% των ψήφων όλων 

των εκδομένων μετοχών της εταιρείας.  

(ε)  Όχι, εφόσον η εταιρεία κατέχει μετοχές σε άλλη εταιρεία η οποία είναι δημόσια.  

 

2Ε.  Ο Σταύρος τελικά αποφασίζει να πωλήσει τις μετοχές που κατέχει στην Debate Limited αλλά 

δεν βρίσκει κανένα αγοραστή. Προτείνει να πωλήσει τις μετοχές του στην ίδια την εταιρεία. Είναι αυτό 

δυνατόν;  

  

(α) Όχι, γιατί ιδιωτική εταιρεία δεν δύναται να αποκτά δικές τις μετοχές.  

(β) Ναι, εφόσον οι μετοχές μετατραπούν πρώτα σε εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές.  

(γ) Όχι, γιατί οι μετοχές του Σταύρου ξεπερνούν το 10% του εκδοθέντος κεφαλαίου της εταιρείας.  

(δ) Ναι, εφόσον οι Σταύρος δεν έχει εξοφλήσει τις μετοχές του.  

(ε) Ναι, με ειδικό ψήφισμα και έγκριση του δικαστηρίου.  

 

2ΣΤ. Οι μέτοχοι της Debate Limited εξετάζουν τη δυνατότητα να εκδίδονται στο μέλλον εξαγοράσιμες 

προνομιούχες μετοχές από την εταιρεία και ζητούν να τους συμβουλέψεις ποια από τις πιο κάτω 

αναφορές ΔΕΝ είναι ορθή σε σχέση με εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές:  

 

(α)  Τέτοιες μετοχές δεν μπορούν να εξαγοράζονται εκτός μόνο από τα κέρδη της εταιρείας που 

διαφορετικά θα τα διαθέταν για την πληρωμή μερίσματος ή από το προϊόν νέας έκδοσης 

μετοχών που γίνεται για το σκοπό της εξαγοράς.  

(β)  Τέτοιες μετοχές δεν μπορούν να εξαγοράζονται εκτός αν είναι πλήρως πληρωμένες.  

(γ)  Πρέπει να γίνει πρόνοια για το ποσό υπέρ το άρτιο, αν υπάρχει, το πληρωτέο κατά την 

εξαγορά, από τα κέρδη της εταιρείας ή από το λογαριασμό της υπεραξίας μετοχών της 

εταιρείας πριν από την εξαγορά των μετοχών.  

(δ)  Η εξαγορά προνομιούχων μετοχών με βάση αυτό δύναται να γίνει με την επιφύλαξη τέτοιων 

όρων και με τέτοιο τρόπο που προβλέπεται από το καταστατικό της εταιρείας και τηρουμένων 

των προνοιών του Νόμου. 

(ε)  Η εξαγορά από την εταιρεία προνομιούχων μετοχών θεωρείται ότι μειώνει το ποσό του 

εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

 

2Ζ. Η μέτοχοι της Debate Limited, εξετάζουν την πιθανότητα να μετατρέψουν το κεφάλαιο της 

εταιρείας από €300,000 διαιρεμένο σε 300,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μια σε 

€300,000 διαιρεμένο σε 3,000,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μια. Είναι αυτό 

δυνατόν;  

  

(α) Όχι, δεν είναι δυνατόν να αλλάξει η ονομαστική αξία των μετοχών.  

(β) Ναι, απαιτείται όμως μείωση κεφαλαίου, με ειδικό ψήφισμα και έγκριση του δικαστηρίου.  

(γ) Όχι, γιατί θα προκαλέσει καταπίεση της μειοψηφίας.  

(δ) Ναι, με υποδιαίρεση μετοχών για την οποία απαιτείται σύνηθες ψήφισμα.  

(ε) Ναι, αλλά απαιτείται μετατροπή μετοχών σε ποσοστό κεφαλαίου. 
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2Η. Η μέτοχοι της Debate Limited, εξετάζουν την πιθανότητα όπως η εταιρεία τεθεί σε εκούσια 

εκκαθάριση. Πως μπορούν να το επιτύχουν; 

  

(α) Με σύνηθες ψήφισμα.  

(β) Με έκτακτο ψήφισμα. 

(γ) Με ειδικό ψήφισμα.  

(δ) Με απόφαση του Επίσημου Παραλήπτη.  

(ε) Με διάταγμα δικαστηρίου.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Να απαντηθεί στο ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων. Να δοθούν 

απαντήσεις σε όλα τα μέρη. Το μέρος Α φέρει 4 βαθμούς και κάθε ένα από τα μέρη Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, 

Ζ και Η φέρει 3 βαθμούς.) 

 

Τον Δεκέμβριο 2017 ο Μιχάλης υπέγραψε ιδρυτικό έγγραφο με σκοπό να ιδρύσει εταιρεία ανάπτυξης 

γης στην Κύπρο με την επωνυμία Michael’s Unique Apartments Ltd. Λίγες μέρες μετά, και πάλι εντός 

του Δεκεμβρίου 2017, ο Μιχάλης σύναψε συμφωνία εκ μέρους της Michael’s Unique Apartments Ltd 

για την αγορά ακινήτου στο Λονδίνο. Το πιστοποιητικό σύστασης της Michael’s Unique Apartments 

Ltd εκδόθηκε από τον Έφορο Εταιρειών στις 8 Ιανουαρίου 2018.  

 

3Α. Ο Μιχάλης αποφάσισε τώρα να μην προχωρήσει με την μεταβίβαση του ακινήτου και θέλει να 

ακυρώσει τη συμφωνία. Συμβουλέψτε τον Μιχάλη κατά πόσο η συμφωνία είναι δεσμευτική ή όχι. 

 

(α) Η συμφωνία δεν είναι δεσμευτική εκτός εάν επικυρωθεί από την εταιρεία μετά τη σύσταση 

της.  

(β) Η συμφωνία δεν είναι δεσμευτική εφόσον όταν υπογράφτηκε η εταιρεία ήταν σαν ένα 

«αγέννητο φυσικό πρόσωπο».  

(γ) Η συμφωνία είναι δεσμευτική για την εταιρεία από την ημερομηνία της σύστασης της.  

(δ) Η συμφωνία είναι δεσμευτική για την εταιρεία από την ημερομηνία υπογραφής της.  

(ε) Η συμφωνία είναι προσωρινή και δεν δεσμεύει την εταιρεία.  

 

3Β. Σε περίπτωση που το ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας προβλέπει πως οι δραστηριότητες της 

εταιρείας θα περιορίζονται στην Κύπρο, θεωρείτε πως η συμφωνία θα ήταν δεσμευτική; 

 

(α) Όχι, γιατί έγινε καθ’ υπέρβαση των σκοπών της εταιρείας.  

(β) Όχι, λόγω εφαρμογής του δόγματος της υπόθεσης Foss v. Harbottle.  

(γ) Ναι, γιατί  εταιρεία δεσμεύεται έναντι τρίτων από πράξεις ή συναλλαγές των αξιωματούχων 

της, έστω και εάν τέτοιες πράξεις ή συναλλαγές δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας.  

(δ) Όχι γιατί το ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας βρίσκεται δημοσιευμένο στον έφορο εταιρειών.  

(ε) Όχι γιατί ο περί Εταιρειών Νόμος δεν δίδει δικαιοπρακτική ικανότητα σε εταιρεία εκεί που δεν 

έχει σύμφωνα με το ιδρυτικό της έγγραφο.  

 

  

3Γ.  Ποιες από τις πιο κάτω εγκρίσεις απαιτούνται ώστε ο Μιχάλης να τροποποιήσει το ιδρυτικό 

έγγραφο της Michael’s Unique Apartments Ltd για να διευρύνει τις δραστηριότητες της και εκτός 

Κύπρου; 

 

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

Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

 

3Δ. Ποια από τις πιο κάτω αναφορές ΔΕΝ είναι ορθή: Εταιρεία δύναται να αλλάξει τις διατάξεις του 

ιδρυτικού εγγράφου που αφορούν τους σκοπούς της εταιρείας, στην έκταση που ήθελε κρίνει 

απαραίτητο για να δυνηθεί:  

 

(α) να διεξάγει τις εργασίες της οικονομικότερα ή περισσότερο αποτελεσματικά. 

(β) να επιτύχει τον κύριο σκοπό της με νέες ή βελτιωμένες μεθόδους.  

(γ) να αναπτύξει ή αλλάξει την τοπική περιοχή των εργασιών της.  

(δ) να διεξάγει εργασίες που κάτω από τις υπάρχουσες περιστάσεις δύναται να συνδυαστούν 

καταλληλότερα και επωφελέστερα με τις εργασίες της εταιρείας.  

(ε) να αλλάξει το όνομα της.  

   

3Ε.  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 υφισταμένου.  

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

 

3ΣΤ.  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)  Συνάγεται από ρητή παράσταση ή συμπεριφορά με την οποία η εταιρεία παριστά ότι το 

συγκεκριμένο πρόσωπο είναι αντιπρόσωπος της.  

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

(δ)  Αποτελεί παράδειγμα πραγματικής σιωπηρής πληρεξουσιότητας.  

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

 

3Ζ. Ποιος από τους πιο κάτω περιορισμούς ΔΕΝ απαιτείται να περιλαμβάνεται στο καταστατικό 

εταιρείας, ώστε η εταιρεία να θεωρείται ιδιωτική εταιρεία:  

 

(α) Να περιορίζεται το δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών της.  

(β) Να περιορίζεται ο αριθμός 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.  

(γ) Να απαγορεύεται ο διορισμός συμβούλων που δεν κατέχουν τουλάχιστο το 5% των εκδομένων 

μετοχών της εταιρείας.  

(δ) Να απαγορεύεται η πρόσκληση προς το κοινό για εγγραφή για οποιεσδήποτε μετοχές της 

εταιρείας.  

(ε) Να απαγορεύεται η πρόσκληση προς το κοινό για εγγραφή για οποιαδήποτε χρεωστικά 

ομόλογα της εταιρείας. 

 

3Η.  Εντός ποιου χρόνου από την εγγραφή εταιρείας δύναται ο έφορος εταιρειών να την διατάξει να 

αλλάξει το όνομα της σε περίπτωση που αυτό εγκρίθηκε λανθασμένα λόγω αβλεψίας ή αλλού 

λόγου;  
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(α) 6 εβδομάδων 

(β) 1 μηνός  

(γ) 6 μηνών 

(δ) 12 μηνών  

(ε) δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

(Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Να απαντηθεί στο ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων. Να δοθούν 

απαντήσεις σε όλα τα μέρη. Το μέρος Α φέρει 4 βαθμούς και κάθε ένα από τα μέρη Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, 

Ζ και Η φέρει 3 βαθμούς.) 
 

4Α.  Ποια από τις κάτω περιπτώσεις ΔΕΝ δικαιολογεί την εκκαθάριση εταιρείας από το Δικαστήριο; 

 

(α)  Η εταιρεία έχει αποφασίσει με ειδικό ψήφισμα όπως εκκαθαριστεί από το Δικαστήριο. 

(β)  Η εταιρεία αναστέλλει τις εργασίες της για έξι μήνες. 

(γ)  Ο αριθμός των μελών μειώνεται κάτω από επτά στην περίπτωση δημόσιας εταιρείας.  

(δ)  Η εταιρεία είναι ανίκανη να πληρώσει τα χρέη της.  

(ε)  Το Δικαστήριο έχει τη γνώμη ότι είναι δίκαιο και σύμφωνο με το δίκαιο της επιείκειας να 

διαλυθεί η εταιρεία. 

 

4Β.  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 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. 

 

4Γ. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις που αφορούν την αρχή της Salomon v. Salomon (1897) A.C. 22 

είναι ακριβής:  

 

(α)  Ως αποτέλεσμα της απόφασης στην υπόθεση Michaelides v. Gavrielides (1980) 1 CLR 244, 

τα Κυπριακά Δικαστήρια δεν αναγνωρίζουν οποιαδήποτε εξαίρεση στην αρχή της 

ανεξάρτητης νομικής οντότητας.  

(β)  Το εταιρικό πέπλο αίρεται στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών δημόσιας εταιρείας 

μειώνεται κάτω από πενήντα.  

(γ)  Το εταιρικό πέπλο δύναται να αρθεί όταν εταιρεία έχει συσταθεί για παράνομο σκοπό ή 

χρησιμοποιείται σαν μέσο καταδολίευσης.  

(δ)  Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει άρει το εταιρικό πέπλο σε περιπτώσεις όπου ετύγχαναν 

εφαρμογής  οι περί Ενοικιοστασίου Νόμοι.  

(ε)  Η απόφαση στην Salomon v. Salomon δεν έχει αναγνωριστεί από τα Κυπριακά Δικαστήρια.  
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4Δ.  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.   

 

4Ε.  Ποιο από τα πιο κάτω διατάγματα δύναται να εκδώσει, μεταξύ άλλων, το Δικαστήριο για το σκοπό 

επίλυσης των θεμάτων αναφορικά με τα οποία υποβλήθηκε αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 202 του 

περί Εταιρειών Νόμου;  

 

(α)  Διάταγμα για αγορά μετοχών οποιωνδήποτε μελών της εταιρείας από άλλα μέλη της 

εταιρείας.  

(β)  Διάταγμα για την εκκαθάριση της εταιρείας από το Δικαστήριο.  

(γ)  Διάταγμα για τη διόρθωση του μητρώου μελών της εταιρείας.  

(δ)  Διάταγμα για αλλαγή ονόματος της εταιρείας.  

(ε)  Διάταγμα για αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας.  

  

4ΣΤ.   Ποια από τις πιο κάτω αναφορές ΔΕΝ είναι ορθή; 

 

(α)  Σε περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, ειδικό ψήφισμα μπορεί 

μόνο να εγκριθεί σε γενική συνέλευση για την οποία δόθηκε κατάλληλη ειδοποίηση είκοσι 

μιας τουλάχιστον ημερών, εκτός αν διαφορετικά συμφωνήθηκε από πλειοψηφία μελών που 

κατέχει συνολικά όχι λιγότερο από το εβδομήντα πέντε τοις εκατό της ονομαστικής αξίας των 

μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παραστούν και να 

ψηφίσουν σε αυτή σε περίπτωση συνέλευσης που συγκλήθηκε ως ετήσια γενική συνέλευση.  

(β)  Οι σύμβουλοι ιδιωτικής εταιρείας, ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο 

καταστατικό της, μετά από αίτηση μελών της εταιρείας που κατέχουν μετοχές όχι λιγότερες 

από το 10% του πληρωμένου κεφαλαίου της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου 

υποχρεούνται να προχωρούν στη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας. 

(γ)  Τα βιβλία που περιέχουν τα πρακτικά διαδικασίας γενικής συνέλευσης εταιρείας, φυλάγονται 

στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, και είναι ανοικτά για επιθεώρηση από οποιοδήποτε 

μέλος χωρίς πληρωμή δικαιώματος κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών.   

(δ)  Το μητρώο μελών φυλάγεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας ή αν η εταιρεία 

προχωρήσει σε διευθετήσεις με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την κατάρτιση του μητρώου 

από αυτό το άλλο πρόσωπο εκ μέρους της εταιρείας, αυτό δύναται να φυλάγεται στο γραφείο 

αυτού του άλλου προσώπου που διεξάγεται η εργασία.  

(ε)  Κάθε εταιρεία που έχει περισσότερα από πενήντα μέλη, εκτός αν ο τύπος του μητρώου 

μελών είναι τέτοιος ώστε να αποτελεί από μόνο του ευρετήριο, τηρεί ευρετήριο των 

ονομάτων των μελών της εταιρείας.  

 

4Z.   Κατά την εξέταση από τον έφορο εταιρειών κατά πόσο προτεινόμενο όνομα για εγγραφή εταιρείας 

είναι ανεπιθύμητο, περιγραφικά ονόματα ή περιγραφικές λέξεις που βρίσκονται σε κοινή χρήση:  

 

(α)  εύκολα μπορούν να κριθούν ότι προκαλούν σύγχυση.  

(β) θεωρούνται ανεπιθύμητα έστω και αν έχουν διαφοροποιήσεις από ήδη εγγεγραμμένα ονόματα.  

(γ)  δεν επιτρέπονται.  
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(δ)  μπορούν να γίνουν αποδεκτά εάν περιλαμβάνουν έστω και μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση 

με ήδη εγγεγραμμένα ονόματα.  

(ε)  μπορούν να εγγραφούν μόνο από ή εκ μέρους της Δημοκρατίας. 

 

4H. Ποιο από τα ακόλουθα στοιχεία ΔΕΝ χαρακτηρίζει πάντοτε εταιρεία που συστήνεται σύμφωνα με 

τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113;   

 

(α)  Η περιορισμένη ευθύνη των μελών να συνεισφέρουν στο ενεργητικό της εταιρείας.  

(β)  Η εξουσία να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη που δύναται να προβαίνει οποιοδήποτε φυσικό 

πρόσωπο.  

(γ)  Η δυνατότητα να ενάγει και να ενάγεται στο όνομα της.  

(δ)  Η δικαιοπρακτική ικανότητα.  

(ε)  Η διηνεκής διαδοχή. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Να απαντηθεί στο ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων. Να δοθούν 

απαντήσεις σε όλα τα μέρη. Το μέρος Α φέρει 4 βαθμούς και κάθε ένα από τα μέρη Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, 

Ζ και Η φέρει 3 βαθμούς.) 
 

 

5Α.  Ποια από τις πιο κάτω αναφορές είναι λανθασμένη;  

 

Με την έκδοση πιστοποιητικού σύστασης 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)  το πιστοποιητικό αποτελεί μαχητό τεκμήριο ότι όλες οι απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου 

για την εγγραφή της εταιρείας έχουν τηρηθεί.  

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

ιδρυτικό της έγγραφο επιτρέπουν.  

 

5Β.  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.  

  

5Γ. Ποια από τις πιο κάτω αναφορές είναι ορθή; «Μονομερής ανάκληση ή τερματισμός σχέσης 

αντιπροσώπευσης…   
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(α) … δεσμεύει τρίτα πρόσωπα ανεξαρτήτως εάν έχουν γνώση της ανάκλησης».  

(β) … δεν ισχύει χωρίς την συγκατάθεση του αντιπροσώπου».  

(γ) … δεν δεσμεύει τον εντολέα προς τρίτα πρόσωπα που δεν έχουν ειδοποίηση της ανάκλησης».  

(δ) … δεν δεσμεύει τον εντολέα έναντι υπεραγορών».  

(ε) … ανακαλεί και τερματίζει την πραγματική και την φαινόμενη πληρεξουσιότητα».  

 

5Δ. Ποια πλειοψηφία χρειάζεται για να εγκριθεί πρόταση για παύση 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, Κεφ. 113 

(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.  

 

5Ε. Πόσες ημέρες πριν την σχετική συνέλευση θα πρέπει να δίδεται στην εταιρεία ειδική ειδοποίηση για 

την πρόθεση να προταθεί ψήφισμα για παύση συμβούλου; 

 

(α) 7 ημέρες 

(β) 14 ημέρες 

(γ) 21 ημέρες  

(δ) 28 ημέρες  

(ε) 42 ημέρες  

 

5ΣΤ.Αναφορικά με την διοίκηση εταιρείας, ποια από τις πιο κάτω αναφορές είναι λανθασμένη; 

 

(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, Κεφ. 113 καθορίζει έγκριση ψηφισμάτων με συγκεκριμένη 

πλειοψηφία, το καταστατικό εταιρείας δεν δύναται να προβλέπει για μεγαλύτερη πλειοψηφία.  

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

λήξη της θητείας του, έστω και αν το καταστατικό της εταιρείας προβλέπει για άλλη 

πλειοψηφία.  

(ε) Κάθε εταιρεία πρέπει να έχει γραμματέα.  

 

5Z  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 οποίο σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα του 

συμβάλλεσθαι.  

(γ)  Δημόσια εταιρεία δεν μπορεί να είναι εμπορική εταιρεία γενικών σκοπών.  

(δ) Το ιδρυτικό έγγραφο εμπορικής εταιρείας γενικών σκοπών δύναται, αντί να αναφέρει 

οποιουσδήποτε συγκεκριμένους σκοπούς εργασιών, να αναφέρει ότι ο σκοπός της εταιρείας 

είναι η διεξαγωγή συγκεκριμένων εργασιών (π.χ. δικηγορική εταιρεία ή εταιρεία ιατρών).  
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(ε)  Το ιδρυτικό έγγραφο εμπορικής εταιρείας γενικών σκοπών δύναται επιπρόσθετα να περιέχει 

οποιουσδήποτε περιορισμούς ή δεσμεύσεις. 

 

5H. Ποια από τις ακόλουθες ΔΕΝ είναι εταιρεία που συστήνεται σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, 

Κεφ. 113:  

 

 (α)  Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές.  

 (β)  Ομόρρυθμη εταιρεία.  

 (γ)  Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές.  

 (δ)  Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση χωρίς μετοχικό κεφάλαιο.  

 (ε)  Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση και που έχει μετοχικό κεφάλαιο. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

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

 

Ο Άντρος είναι κάτοχος του 10% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Τριφύλλι Λίμιτεδ. 

Ο κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η συσκευασία και πώληση χορτοφαγικών προϊόντων. Το 

καταστατικό της εταιρείας είναι πανομοιότυπο με τον Πίνακα Α εκτός του ότι το καταστατικό προνοεί 

ότι οποιαδήποτε συναλλαγή που υπερβαίνει τα €50,000 θα πρέπει να τύχει έγκρισης της γενικής 

συνέλευσης της εταιρείας.  

 

Ο Μίλτος ενεργεί ως διευθύνοντας διοικητικός σύμβουλος της εταιρείας, αν και στην πραγματικότητα ο 

διορισμός του έγινε σε συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου στην οποία δεν υπήρχε απαρτία.  

 

Ο Μίλτος πιστεύει ότι τα χορτοφαγικά προϊόντα δεν έχουν μέλλον και, παρατηρώντας μια πτωτική τάση 

στις πωλήσεις της Τριφύλλι Λίμιτεδ, αποφασίζει όπως η εταιρεία ξεκινήσει να παρασκευάζει και να 

εμπορεύεται μπιφτέκια από βοδινό κρέας. Εκ μέρους της εταιρείας συμφωνεί με την εταιρεία Λέων & 

Σία Λίμιτεδ να αγοράσει ποσότητα βοδινού κρέατος έναντι της τιμής των €75,000.  

 

Ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Λέων & Σία Λίμιτεδ ανήκει στη σύζυγο του Μίλτου.  

  

Όταν ο Άντρος μαθαίνει την απόφαση του Μίλτου, εξαγριώνεται και ζητά νομική συμβουλή.  

 

Συμβουλέψτε τον Άντρο:  

 

(α)  αν μπορεί να υποχρεώσει την Τριφύλλι Λίμιτεδ να ακυρώσει την συμφωνία με την Λέων & Σία 

Λίμιτεδ,  [ 8 βαθμοί] 

 

(β)  αν μπορεί να αποτρέψει την Τριφύλλι Λίμιτεδ από του να συνάψει παρόμοιες συμφωνίες στο 

μέλλον,  και  [8 βαθμοί] 

 

(γ)  αν μπορεί να κινηθεί νομικά κατά του Μίλτου.  [9 βαθμοί] 

 


