
Ο ΠΕΡΙ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

Κανονιζμοί με βάζη ηο άρθρο 387 (1)(α) και (δ)  

 

Κεθ. 113. 

9 ηνπ 1968 

76 ηνπ 1977 

17 ηνπ 1979 

105 ηνπ 1985 

198 ηνπ 1986 

19 ηνπ 1990 

46(I) ηνπ 1992 

96(I) ηνπ 1992 

41(I) ηνπ 1994 

15(I) ηνπ 1995 

21(I) ηνπ 1997 

82(I) ηνπ 1999 

149(I) ηνπ 1999 

2(I) ηνπ 2000 

135(I) ηνπ 2000 

151(I) ηνπ 2000 

76(I) ηνπ 2001 

70(I) ηνπ 2003 

167(I) ηνπ 2003 

92(I) ηνπ 2004 

24(I) ηνπ 2005 

129(I) ηνπ 2005 

130(I) ηνπ 2005 

98(I) ηνπ 2006 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνύληαη ζ’ απηό 

από ηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (δ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 387 ηνπ πεξί 

Εηαηξεηώλ Νόκνπ, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο. 

124(I) ηνπ 2006 

70(I) ηνπ 2007 

71(I) ηνπ 2007 

131(I) ηνπ 2007 

186(I) ηνπ 2007 

87(I) ηνπ 2008 

41(I) ηνπ 2009 

49(I) ηνπ 2009 

99(I) ηνπ 2009 
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42(I) ηνπ 2010 

60(I) ηνπ 2010 

88(I) ηνπ 2010 

53(I) ηνπ 2011 

117(I) ηνπ 2011 

145(I) ηνπ 2011 

157(I) ηνπ 2011 

198(I) ηνπ 2011 

64(I) ηνπ 2012. 

 

  

πλνπηηθόο 

ηίηινο. 

Εθεκεξίδα ηεο 

Κπβέξλεζεο, 

27.10.1933 

8.11.1935 

29.3.1938. 

Επίζεκε 

Εθεκεξίδα, 

Παξάξηεκα  

Σξίην (Ι): 

4.6.1999. 

1.  Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη ωο νη πεξί Εηαηξεηώλ 

(Εθθαζάξηζε) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2013 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί 

κε ηνπο πεξί Εηαηξεηώλ (Εθθαζάξηζε) Καλνληζκνύο ηνπ 1933 έωο 1999 (πνπ 

ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη ωο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί 

θαλνληζκνί θαη νη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί ωο νη πεξί 

Εηαηξεηώλ (Εθθαζάξηζε) Καλνληζκνί ηνπ 1933 έωο 2013. 

  

Αληηθαηάζηαζε 

ηνπ Δεύηεξνπ 

Πίλαθα ηωλ 

βαζηθώλ 

θαλνληζκώλ. 

Δεύηεξνο 

Πίλαθαο. 

2.    Ο Δεύηεξνο Πίλαθαο ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ αληηθαζίζηαηαη από ηνλ 

αθόινπζν λέν Δεύηεξν Πίλαθα: 
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«ΔΕΤΣΕΡΟ ΠΙΝΑΚΑ 

(Καλνληζκόο 93) 

  Σέλος 

 

  1. Γηα ξεπζηνπνίεζε πεξηνπζίαο εηαηξείαο ζε εθθαζάξηζε, 

θαηαβάιινληαη, πάλω ζην ελεξγεηηθό πνπ 

ξεπζηνπνηήζεθε ή πηζηώζεθε από ηνλ Επίζεκν 

Παξαιήπηε. 

ηαζεξό 11% 

 

2. Γηα εθπνίεζε πεξηνπζίαο εηαηξείαο ζε εθθαζάξηζε από 

ηνλ Επίζεκν Παξαιήπηε γηα εμαζθαιηζκέλνπο πηζηωηέο.  

ηαζεξό 11% 

 

3. Γηα αίηεζε πξνο έγθξηζε ζπκβηβαζκνύ ή ζρέδηα 

δηαθαλνληζκνύ ή αλαδηνξγάλωζεο, θαηαβάιινληαη, πάλω 

ζην πνζό πνπ ζα εηζπξαρζεί.  

ηαζεξό 11% 

 

4. Γηα δηαλνκή πεξηνπζίαο, θαηαβάιινληαη πάλω ζην πνζό 

πνπ πξνηίζεηαη λα δηαλεκεζεί ζηνπο πηζηωηέο από ηνλ 

Επίζεκν Παξαιήπηε. 

ηαζεξό 6% 

 

5. Ο Επίζεκνο Παξαιήπηεο ζα εηζπξάηηεη από ηνπο ηδηώηεο 

Εθθαζαξηζηέο επί ηνπ πνζνύ ηωλ εηζπξάμεωλ ηνπο, ωο 

θαη από ηελ εθπνίεζε πεξηνπζίαο γηα εμαζθαιηζκέλνπο 

πηζηωηέο.  

3% 

 

6. Γηα παξάδνζε θάζε ππόζεζεο από ηνλ Επίζεκν 

Παξαιήπηε ζηνπο Εθθαζαξηζηέο.   

€150 

 

7. Γηα νδνηπνξηθά, έμνδα θύιαμεο, δεκνζηεύζεηο 

γλωζηνπνηήζεωλ ή άιιεο εύινγεο δαπάλεο ηνπ 

Επίζεκνπ Παξαιήπηε, θαηαβάιινληαη ζηνλ Επίζεκν 

Παξαιήπηε ηα πξαγκαηηθά έμνδα.  

 

 

 

 

8. Γηα αληίγξαθν ηεο Έθζεζεο Καηαζηάζεωο ηεο εηαηξείαο 

ζε εθθαζάξηζε.       

€ 50 

9. Γηα έθδνζε θαηάζηαζεο πηζηωηώλ. €70 

 

10. Γηα αληίγξαθν νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ πνπ θαηά ηελ  
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θξίζε ηνπ Επίζεκνπ Παξαιήπηε δελ είλαη εκπηζηεπηηθνύ 

ραξαθηήξα:  

 

(α)   Μέρξη 10 ζειίδεο. €20 

(β)   Από 11 ζειίδεο θαη πάλω. €40 

11. Γηα έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνύ όηη δελ πθίζηαηαη ελαληίνλ 

εηαηξείαο νπνηνδήπνηε Δηάηαγκα Εθθαζάξηζεο ή όηη 

επξίζθεηαη ζε Εθνύζηα Εθθαζάξηζε.  

€40 

12. Γηα έθδνζε ηωλ πην πάλω πηζηνπνηεηηθώλ εθηόο 

θαλνληθήο δηεθπεξαίωζεο επηπιένλ                 

€20 

 

13. Γηα ελεκέξωζε εάλ έρεη εθδνζεί ή όρη Δηάηαγκα 

Εθθαζάξηζεο ή εάλ εηαηξεία επξίζθεηαη ζε εθνύζηα 

εθθαζάξηζε.            

€15 

 

14. Γηα παξαρώξεζε ηνπ Αξρείνπ Πηωρεύζεωλ θαη 

Εθθαζαξίζεωλ Εηαηξεηώλ:  

 

(α)   Πάγην πνζό.    €600 

(β)   Εηήζην ηέινο.  €400 

15. Γηα έξεπλα επαιεζεύζεωλ θαη έθζεζεο θαηαζηάζεωο ηνπ 

θάζε θαθέιινπ. 

€10 

16. Γηα εηνηκαζία ελνηθηαζηεξίνπ εγγξάθνπ.  €200 

17. Γηα δεκνζίεπζε πξνηηζέκελεο  πιεξωκήο κεξίζκαηνο.  €100 

18. Γηα δεκνζίεπζε πιεξωκήο κεξίζκαηνο.  €100 

19. Γηα δεκνζίεπζε δηνξηζκνύ Εθθαζαξηζηή. €100 

20. Γηα θάζε δεκνζίεπζε ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο 

Δεκνθξαηίαο ζε θάζε πεξίπηωζε εθνύζηαο εθθαζάξηζεο.  

€80 

21. Γηα έμνδα παξάζηαζεο ηνπ Επίζεκνπ Παξαιήπηε ζην 

Δηθαζηήξην, ρωξίο απηά λα ρξεηάδεηαη λα επηδηθάδνληαη: 

 

(α) Γηα θάζε κλεία.  €50 

(β) Γηα θάζε αθξόαζε. €100 

(γ) Γηα θάζε εκθάληζε πνπ αθνξά ηελ αθύξωζε ή ηελ 

αλαζηνιή Δηαηάγκαηνο.  

€100 

22. Γηα γεληθά έμνδα εθηειέζεωλ ηνπ Δηαηάγκαηνο   
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Εθθαζάξηζεο πνπ δελ θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο 

ζα ππνινγίδνληαη θαη ινγίδνληαη θάζε θνξά κε βάζε ηελ 

αλάθηεζε ηνπ θόζηνπο παξνρήο ηνπ. 

 

 

». 

 

 

 

 

 

 

Αξ. Φαθ.:  23.03.049.092-2012 

Κι.Υ/ΕΥ 

 

 

 

 

 

 

 


