
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
 

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

 

Φεβρουάριος 2021 

 

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.) 

 

1A. Εταιρεία λογίζεται ότι είναι ανίκανη να πληρώσει τα χρέη της αν πιστωτής, με εκχώρηση ή 

διαφορετικά, που του χρωστεί η εταιρεία ποσό που υπερβαίνει [Α], επέδωσε στην εταιρεία [Β] 

απαίτηση υπογραμμένη από αυτόν η οποία απαιτεί από την εταιρεία να καταβάλει το ποσό που 

οφείλεται με τον τρόπο αυτό, και η εταιρεία για [Γ] αμέλησε να καταβάλει το ποσό ή να 

εξασφαλίσει ή να το διευθετήσει προς εύλογη ικανοποίηση  του πιστωτή. 

 

 Η πιο πάνω αναφορά είναι ορθή αντικαθιστώντας τα γράμματα Α, Β, και Γ με ποια από τις 

ακόλουθες επιλογές:  

 

 (α) Α: τα €855, Β: παραδίνοντας στο γραμματέα της, Γ: ένα μήνα  

 (β) Α: τα €855, Β: παραδίνοντας στο εγγεγραμμένο γραφείο της, Γ: τις επόμενες τρεις εβδομάδες 

 (γ) Α: τις €5.000, Β: παραδίνοντας στο εγγεγραμμένο γραφείο της, Γ: τις επόμενες τρεις 

εβδομάδες 

  (δ) Α: τις €5.000, Β: παραδίνοντας στο εγγεγραμμένο γραφείο της, Γ: ένα μήνα 

 (ε) Α: τις €50.000, Β: παραδίνοντας στο εγγεγραμμένο γραφείο της, Γ: ένα μήνα 

 

1Β.  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  

 

1Γ. 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 μικρότερη πλειοψηφία.  

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

λήξη της θητείας του, εκτός αν το καταστατικό της εταιρείας προβλέπει για μεγαλύτερη 

πλειοψηφία.  

(ε)  Κάθε εταιρεία πρέπει να έχει γραμματέα.  
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1Δ.  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.  

(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.  

 

1Ε.   Ποια από τις ποιο κάτω προτάσεις δεν αποτελεί προϋπόθεση για να επιτραπεί σε εταιρεία να 

προβεί στην αλλαγή του ονόματος της, παραλείποντας την λέξη «Λίμιτεδ» από αυτό;  

 

(α)  Οι σκοποί εταιρείας πρέπει να περιορίζονται στην προαγωγή του εμπορίου, τέχνης, 

επιστήμης, θρησκείας, αγαθοεργίας ή οποιουδήποτε κοινοφελούς σκοπού.  

(β)  Σύμφωνα με τα συστατικά της έγγραφα, η εταιρεία οφείλει να διαθέτει τα πλεονάσματά της, 

αν υπάρχουν, ή άλλο εισόδημα, για την προαγωγή των σκοπών της.  

(γ)   Σύμφωνα με τα συστατικά της έγγραφα, πρέπει να απαγορεύεται η πληρωμή μερίσματος στα 

μέλη της. 

(δ)  H εταιρεία πρέπει να υποβάλει αίτηση στον καθορισμένο τύπο στον οποίο επισυνάπτεται 

ειδικό ψήφισμα για παράλειψη της λέξης “λίμιτεδ” στο όνομα της εταιρείας.  

(ε) Σύμφωνα με το ιδρυτικό έγγραφό της, σε περίπτωση διάλυσης τέτοιας εταιρείας τα τυχόν 

πλεονάσματα κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.  

 

1ΣΤ.  Να επιλεγεί αυτό που ΔΕΝ ισχύει: Τηρουμένων των προνοιών του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 

113, εταιρεία δύναται να αλλάξει τις διατάξεις του ιδρυτικού εγγράφου που αφορούν τους 

σκοπούς της, στην έκταση που κρίνεται απαραίτητο για να δυνηθεί (μεταξύ άλλων):  

 

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

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

(γ)  να καθορίσει απαρτία στις συνεδρίες του διοικητικού συμβουλίου.  

(δ) να πωλήσει ή διαθέσει ολόκληρη ή οποιοδήποτε μέρος της επιχείρησης της εταιρείας.  

(ε)  να συγχωνευθεί με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οργανισμό προσώπων. 

 

1Ζ.  Σε ποιους από τους πιο κάτω χαρακτήρες ΔΕΝ μπορεί να καταλήγει το όνομα εταιρείας που είναι 

εγγεγραμμένη στην Κύπρο;  

 

(α)  Ltd. 

(β)  Plc.  

(γ)  Lfc.  

(δ)  LLC.  

(ε)  SE.  

  

1Η.  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.  
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(ε)  Το Δικαστήριο έχει τη γνώμη ότι είναι δίκαιο και σύμφωνο με το δίκαιο της επιείκειας να 

διαλυθεί η εταιρεία. 

 

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.) 

 

2Α.  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 παύση διοικητικών συμβούλων της εταιρείας.  

(δ)  Διάταγμα για αλλαγή ονόματος της εταιρείας.  

(ε)  Διάταγμα για αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας.  

 

2Β.  Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις αναφορικά με την εγκυρότητα συναλλαγών που συνάπτονται εκ 

μέρους εταιρείας είναι ορθή; 

 

(α)  Οι εκ του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού, περιορισμοί στις εξουσίες των 

αξιωματούχων της Εταιρείας, δύνανται να αντιταχθούν έναντι τρίτων προσώπων εάν έχουν 

δημοσιευτεί.  

(β) Η εταιρεία δεσμεύεται έναντι τρίτων από πράξεις των αξιωματούχων της σε περίπτωση που 

τέτοιες πράξεις δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας, έστω και αν το τρίτο πρόσωπο 

γνώριζε ότι οι πράξεις δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας.   

(γ)  Η δημοσίευση του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της εταιρείας αποτελεί, από μόνη 

της, επαρκή απόδειξη γνώσης από μέρους τρίτου προσώπου ότι συγκεκριμένες πράξεις δεν 

εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας. 

(δ)  Η εταιρεία δεσμεύεται έναντι τρίτων από πράξεις των αξιωματούχων της, έστω και εάν 

τέτοιες πράξεις ή συναλλαγές δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας, εκτός εάν τέτοιες 

πράξεις ή συναλλαγές τελούνται καθ' υπέρβαση των εξουσιών, που ο νόμος παρέχει ή 

επιτρέπει να παρέχονται στους συγκεκριμένους αξιωματούχους.  

 (ε)  Καμία από τις πιο πάνω δηλώσεις δεν είναι ορθή.  

 

2Γ. 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 κανόνα ότι δημόσια εταιρεία πρέπει να πληρώνεται για τις μετοχές που εκδίδει με 

ποσό τουλάχιστον ίσο με την ονομαστική αξία των μετοχών. 

(γ)  Ιδιωτική εταιρεία δύναται, υπό προϋποθέσεις, να εξαγοράζει 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 καταχώρηση του σχετικού διατάγματος του 

Δικαστηρίου από τον έφορο εταιρειών.  

 

2Δ.  Για ποιο από τα πιο κάτω ΔΕΝ απαιτείται ειδικό ψήφισμα από το Κεφ. 113; 

 

(α)  Αλλαγή του ονόματος εταιρείας. 
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(β)  Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας. 

(γ)  Μετατροπή μετοχών σε ποσοστό κεφαλαίου.  

(δ)  Μείωση κεφαλαίου. 

(ε)  Αλλαγή των διατάξεων του ιδρυτικού εγγράφου που αφορούν τους σκοπούς της εταιρείας.  

 

2Ε. Σε σχέση με το τί πρέπει να αναφέρει και με ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συμμορφώνεται το 

ιδρυτικό έγγραφο 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 αναφέρει 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 

 

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.  

 

 

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 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 οι πρώτοι της διοικητικοί 

σύμβουλοι.  

(δ)  το πιστοποιητικό αποτελεί αμάχητο 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.  

 

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

πέπλου;  
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(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.  

 

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.   
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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 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 χρειάζεται 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.  
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(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.  

 

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 

(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.) 

 

Το ονομαστικό κεφάλαιο της ABC Plc είναι €1.000.000 διαιρεμένο σε 1.000.000 συνήθεις μετοχές 

ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μια. Από το κεφάλαιο αυτό, η εταιρεία έχει στο παρελθόν εκδώσει 70.000 

μετοχές σε 7 μετόχους, από 10.000 ο κάθε ένας. Ο Ανδρέας και η Μαρία είναι εκ των μετόχων, ενώ ο 

Ανδρέας είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Το καταστατικό της εταιρείας 

είναι ως ο Πίνακας Α.  

 

5Α.  Η Μαρία 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 η εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία δεν και μπορεί να κατέχει δικές της μετοχές.  

(β)  Όχι, γιατί πρέπει πρώτα να τις προσφέρει στους άλλους μετόχους.  

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

(δ) Ναι, αλλά μόνο στην ονομαστική τους αξία.  
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(ε)  Ναι, σύμφωνα όμως με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόμου.  

 

5Β.  Ο Ανδρέας θέλει να εγγραφεί για ακόμη 10.000 μετοχές. 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 εταιρείας με πλειοψηφία 

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

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

 

5Γ. Ο Ανδρέας και η Μαρία ζητούν από την εταιρεία να επιστρέψει €5.000 σε κάθε μέτοχο ως κεφάλαιο 

που η εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον. Ποιες από τις πιο κάτω εγκρίσεις απαιτούνται; 

 

(α)  Ειδικό ψήφισμα και άδεια δικαστηρίου. 

(β)  Ειδικό ψήφισμα και άδεια του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. 

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

Τουρισμού. 

(δ) Ειδικό ψήφισμα και άδεια του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

(ε)  Έκτακτο ψήφισμα και άδεια δικαστηρίου. 

 

5Δ.  Πόση είναι η ελάχιστη ειδοποίηση που θα πρέπει να δοθεί στα μέλη για την σύγκληση της 

έκτακτης γενικής συνέλευσης στην οποία θα προταθεί μόνο η πρόταση που αναφέρεται στην 

ερώτηση 5Γ;  

 

(α) 7 ημέρες.  

(β) 14 ημέρες.  

(γ) 21 ημέρες.  

(δ) 28 ημέρες.  

(ε) 42 ημέρες.  

 

5Ε.  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.  

 

5ΣΤ.  Ο Ανδρέας συμφώνησε να πωλήσει όλες τις μετοχές του στην Μαρία. Τι θα συμβεί αν όντως 

μεταβιβαστούν όλες οι μετοχές του Ανδρέα στην Μαρία;  

 

 (α) Η Μαρία θα δικαιούται αυτόματα να διοριστεί διοικητική σύμβουλος της εταιρείας.  

 (β) Ο Ανδρέας υποχρεούται να παραιτηθεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.  

 (γ) Η Μαρία θα κινδυνεύει να είναι υπό προϋποθέσεις χωριστά υπεύθυνη για την πληρωμή μέρους 

των χρεών της εταιρείας. 
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 (δ) Το όνομα του Ανδρέα θα πρέπει να διαγραφεί από το μητρώο μελών της εταιρείας.  

 (ε) Η Μαρία θα έχει εξυπακουόμενη πληρεξουσιότητα να δεσμεύει την εταιρεία.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(Να δοθούν λόγοι.) 

 

Ο Φοίβος είναι ο μόνος σύμβουλος της εταιρείας Stars Limited και κάτοχος του 75% του κεφαλαίου της 

εταιρείας αυτής. Το υπόλοιπο 25% του κεφαλαίου της εταιρείας ανήκει στον Γιώργο, αδερφό του 

Φοίβου.  

 

Το ιδρυτικό έγγραφο της Φοίβος Limited περιλαμβάνει μόνο το ακόλουθο σκοπό: 

 

“Η απόκτηση γης και η ανάπτυξη και αξιοποίηση ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς”.  

 

O Φοίβος συμφώνησε για λογαριασμό της Stars Limited να αγοραστούν 5 σκάλες αγροτικής γης στον 

Αρχάγγελο από την εταιρεία Κύκκος Ακίνητα Λίμιτεδ. Ο Φοίβος με την σύζυγο του Μαρία κατέχουν 

ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Κύκκος Ακίνητα Λίμιτεδ.  

 

Λόγω της εκτίμησης του ότι επίκειται ύφεση στην τουριστική αγορά, ο Φοίβος προέβηκε στην αγορά 

του ακινήτου με σκοπό να αναπτυχθούν σε αυτό γήπεδα φούτσαλ τα οποία να διαχειρίζεται η Stars 

Limited. Διόρισε εκ μέρους της Stars Limited την εταιρεία Larcos Grass Limited, εμπειρογνώμονες σε 

αναπτύξεις αυτού του είδους, να προβούν στην κατασκευή των γηπέδων. Τους πλήρωσε προκαταβολή 

€10.000. 

 

Ο Φοίβος στη συνέχεια μετέβηκε στην Πορτογαλία για να επισκεφθεί παρόμοιες αναπτύξεις φούτσαλ.  

Σε μια από τις επιχειρήσεις που επισκέφτηκε προκήρυξε Έπαθλο Stars Limited για ένα τοπικό τουρνουά 

και απένειμε χρηματικό βραβείο ύψους €5.000 στους νικητές.   

 

Ο Γιώργος, που εν τω μεταξύ, πληροφορήθηκε για την φάρμα και για τις €15.000, θέλει να σταματήσει 

την ανάπτυξη και να ανακτήσει τα χρήματα. Συμβουλέψτε τον Γιώργο.  

 

  

Συζητείστε με αναφορά στην σχετική νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου. [25 βαθμοί] 

 


