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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΩΣ ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ, ΚΕΦ.113, ΑΡΘΡΑ 262,272,273,282,283 ΚΑΙ 288 

 

Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, έχει παρατηρήσει ότι πολλοί εκκαθαριστές δεν υποβάλλουν έγκαιρα, εντός των 

χρονοδιαγραμμάτων που καθορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, το ψήφισμα για τη λήψη 

απόφασης για εκούσια εκκαθάριση της εταιρείας και τα σχετικά έντυπα που αφορούν το διορισμό τους ως 

εκκαθαριστές, ως οι πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου.  

 

Λόγω των πιο πάνω παραλείψεων δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην ομαλή και απρόσκοπτη 

διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των εκούσιων εκκαθαρίσεων και συνακόλουθα στην εργασία των αρμοδίων 

λειτουργών του Τμήματος. Συγκεκριμένα, λόγω της καθυστέρησης υποβολής των απαραίτητων ειδοποιήσεων 

και εγγράφων από τους εκκαθαριστές εταιρειών σε εκούσια εκκαθάριση, καθυστερεί αντίστοιχα η σχετική 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και η ενημέρωση των Μητρώων του Εφόρου 

Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη για την κατάσταση της εταιρείας. Συνέπεια αυτού είναι η παροχή 

λανθασμένων, μη επικαιροποιημένων στοιχείων της εταιρείας και των αξιωματούχων της, στα 

ενδιαφερόμενα μέρη και στο κοινό γενικά. 

 

Διευκρινίζεται ότι την ευθύνη για έγκαιρη υποβολή των θεσμοθετημένων ειδοποιήσεων και εγγράφων στον 

Έφορο Εταιρειών φέρει ο εκκαθαριστής της εταιρείας, ο οποίος με το διορισμό του, ενεργεί πλέον ως 

αξιωματούχος της και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες αυτές της νομοθεσίας, υπόκειται σε 

πρόστιμο. 

 

Περαιτέρω, μόλις οι υποθέσεις της εταιρείας εκκαθαριστούν εξ ολοκλήρου, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να 

καταρτίζει λογαριασμό για την εκκαθάριση που να δείχνει τον τρόπο και διάθεση της περιουσίας της 

εταιρείας και να συγκαλεί γενική συνέλευση για να θέσει ενώπιον της το λογαριασμό. Η ειδοποίηση για τη 
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σύγκληση τελικής συνέλευσης της εταιρείας πρέπει να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας , τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία σύγκλησης της.  

 

Ακολούθως, μέσα σε μία εβδομάδα από την τελική συνέλευση ο εκκαθαριστής οφείλει να παραδώσει στον 

Έφορο Εταιρειών αντίγραφο του λογαριασμού και την έκθεση για τη συγκρότηση της συνέλευσης/εων και σε 

περίπτωση που αυτά δεν παραδοθούν έγκαιρα, ο εκκαθαριστής υπόκειται σε πρόστιμο. Η πρόνοια αυτή της 

νομοθεσίας, θεωρείται υψίστης σημασίας καθότι η εταιρεία λογίζεται ότι διαλύθηκε με την εκπνοή τριών 

μηνών από την ημερομηνία λήψης των εγγράφων αυτών από τον Έφορο Εταιρειών. 

 

Σημειώστε ότι η εκούσια εκκαθάριση της εταιρείας πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός (1) έτους, διαφορετικά 

σύμφωνα με τα άρθρα 272 και 282 του περί Εταιρειών Νόμου, ο εκκαθαριστής οφείλει να συγκαλέσει γενική 

συνέλευση της εταιρείας για τη συνέχιση της εκκαθάρισης. Αυτό τονίζεται καθότι έχει παρατηρηθεί ότι σε 

αρκετές περιπτώσεις δεν έχουν υποβληθεί οι τελικοί λογαριασμοί του εκκαθαριστή, εντός του καθορισμένου 

χρόνου και δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση για να διαλυθεί η εταιρεία. Συνεπώς οι εκκαθαριστές θα 

πρέπει να συμμορφώνονται με την εν λόγω νενομισμένη διαδικασία. 

 

Πρόθεση του Εφόρου Εταιρειών είναι να τηρούνται αυστηρά οι προθεσμίες του Νόμου αναφορικά με τις 

εκούσιες εκκαθαρίσεις καθότι η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση του κοινού και ιδιαίτερα των 

ενδιαφερόμενων μερών επί του θέματος, συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. 

 

Καταληκτικά επισημαίνεται ότι δεν θα γίνονται αποδεκτά οποιαδήποτε έγγραφα υποβάλλονται 

εκπρόθεσμα σε εκούσιες εκκαθαρίσεις, ως οι πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, άρθρα 262, 

272, 273, 282, 283 και 288, με μοναδική εξαίρεση αν έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί παράταση της 

προθεσμίας υποβολής τους με σχετικό διάταγμα του Δικαστηρίου για να μπορεί ο Έφορος Εταιρειών να 

προβεί στην καταχώρηση αυτών. Σημειώστε ότι το άρθρο 290 δίνει τη δυνατότητα στον εκκαθαριστή να 

αποταθεί στο Δικαστήριο για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 

 

Για τους πιο πάνω λόγους θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι εν λόγω προθεσμίες, για αποφυγή 

ταλαιπωριών.  

 

Λευκωσία 01 Νοεμβρίου 2017 

http://www.isc.gov.cy/
mailto:insolvencyinfo@drcor.mcit.gov.cy

