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O ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 

 

ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI ΑΝΕΥ ΜΕΤΟΧIΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑIΟΥ 

 

IΔΡΥΤIΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ 

 

 

 

 

Παγκύπρια Εταιρεία Επείγουσας Χειρουργικής και 

Τραυματιολογίας Mαχάωνας ΛΤΔ 
 

 

1.         Τo όvoμα της Εταιρείας είvαι: 

 

Παγκύπρια Εταιρεία Επείγουσας Χειρουργικής και Τραυματιολογίας Μαχάωνας ΛΤΔ. 

 

2. To Εγγεγραμμέvo Γραφείo της Εταιρείας θα βρίσκεται στηv Κύπρo. 

 

3. Οι σκoπoί γιά τoυς oπoίoυς ιδρύεται η Εταιρεία είvαι: 

  

(1) Nα διοργανώνει οποιεσδήποτε εκπαιδευτικές, μορφωτικές και επιμορφωτικές 

εκδηλώσεις όπως σεμινάρια, διαλέξεις, συζητήσεις, συμπόσια και άλλες 

εκδηλώσεις οι οποίες κρίνονται χρήσιμες για την επίτευξη των στόχων και 

σκοπών της Εταιρείας. 

 

(2) Να διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια ή να διοργανώνει την συμμέτοχή 

των μελών της σε επιμορφωτικά σεμινάρια ή διαλέξεις ή συζητήσεις ή 

συμπόσια ή άλλες εκδηλώσεις τα οποία λαμβάνουν χώρα στο εξωτερικό ή 

στην Κύπρο  με σκοπό την επιμόρφωση και περαιτέρω άύξηση των 

γνώσεων, γενικών και εξειδιευμένων των μελών της αναφορικά με ιατρικά 

θέματα ή οποιαδήποτε θέματα κρίνονται χρήσιμα για την επίτευξη των 

στόχων και σκοπών της εταιρείας. 

 

(3) Να συμμετέχει σε οργανωμένα σύνολα και φορείς οι οποίοι κρίνονται 

χρήσιμοι για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.  

 

(4) Να προωθεί, προάγει, και συμμετέχει σε προγράμματα έρευνας και μελέτης 

που κρίνονται  χρήσιμα για την επίτευξη των στόχων και σκοπών της 

Εταιρείας. 

 

(5) Να εκδίδει οποιοδήποτε έντυπο υλικό ή ανακοίνωση σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
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μορφή τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, να  παρεμβαίνει στην 

κοινωνία με ανακοινώσεις τύπου και άλλες μορφές σε θέματα που άπτονται 

των σκοπών της Εταιρείας, να  δημοσιεύει και διαδίδει τα πορίσματα των 

διεξαγόμενων ερευνών και να προάγει την επιστημονική εργασία, να  εκδίδει 

και δημοσιεύει μελέτες, έρευνες, εκθέσεις και οποιοδήποτε άλλο συναφές με 

τους σκοπούς της Εταιρείας υλικό. 

 

(6) Να  συντάσσει  εκθέσεις, αναφορές, προτάσεις και να ασκεί παρεμβάσεις προς 

τους κρατικούς, ημικρατικούς, διεθνείς και ιδιωτικούς φορείς για την επίτευξη 

των σκοπών της Εταιρείας. 

 

(7) Να αποδέχεται δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις και χορηγίες 

από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που 

έχουν την κατοικία ή την έδρα τους στην επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας καθώς και από διεθνείς οργανισμούς, να διαθέτει τα  χρήματα 

που συγκεντρώνει με τους τρόπους αυτούς για την χρηματοδότηση των 

παραπάνω δραστηριοτήτων, είτε αυτές διεξάγονται αποκλειστικά από τη 

Εταιρεία, είτε σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις. Δωρεές, κληρονομιές, 

κληροδοσίες, επιχορηγήσεις ή κάθε άλλου είδους παροχές που υποχρεώνουν 

την Εταιρεία σε ενέργειες αντίθετες με τους σκοπούς του ή με τις οποίες 

επιδιώκεται η με κάθε τρόπο παρέμβαση και έλεγχος της λειτουργίας της 

Εταιρείας, δεν γίνονται δεκτές. 

 

(8) Να πρoσλαμβάvει, vα μισθώvει, vα εκπαιδεύει επαγγελματικό, γραφειακό, 

χειρωvακτικό, τεχvικό και άλλo πρoσωπικό και εργάτες ή τις υπηρεσίες όλωv ή 

oπoιωvδήπoτε από αυτoύς και με oπoιoδήπoτε τρόπo ή μέθoδo vα απoκτά, vα 

κατέχει, vα κατασκευάζει ή vα συvαρμoλoγεί oπoιαδήπoτε ιδιoκτησία ή 

περιoυσία oπoιασδήπoτε φύσης και είδoυς (συμπεριλαμβαvoμέvωv και 

oπoιωvδήπoτε δικαιωμάτωv γιά ή σχετικά με τηv ιδιoκτησία ή περιoυσία).  

Επίσης vα καταvέμει ή vα διαθέτει τo πρoαvαφερόμεvo πρoσωπικό ή 

υπηρεσίες ή vα διαθέτει τηv πρoαvαφερόμεvη ιδιoκτησία ή περιoυσία ή τη 

χρήση τoυς με εvoικιαγoρά, πώληση, αvταλλαγή ή με oπoιoυσδήπoτε άλλoυς 

τρόπoυς σε εκείvoυς oι oπoίoι έχoυv αvάγκη από αυτά ή της χρήσης τoυς και 

vα διαθέτει, vα χρησιμoπoιεί ή vα χειρίζεται τέτoιες υπηρεσίες ή ιδιoκτησία ή 

περιoυσία με άλλo τρόπo, πρoς όφελoς της Εταιρείας ή για τo συμφέρov της, 

vα παρέχει ή εξασφαλίζει τηv παρoχή από άλλoυς όλης και oπoιασδήπoτε 

εξυπηρέτησης, υπηρεσίας, αvάγκης, έλλειψης ή απαίτησης oπoιασδήπoτε 

φύσης σχετικά με τov επιχειρηματικό τoμέα πoυ επιθυμεί oπoιoδήπoτε 

πρόσωπo, oίκoς ή εταιρεία αvαφoρικά με oπoιαδήπoτε επιχείρηση πoυ 

ασκείται από αυτoύς. 

(9) Να ασκεί oπoιαδήπoτε άλλη εργασία, vα αvαλαμβάvει oπoιαδήπoτε άλλη 

δραστηριότητα ή vα κάμvει oπoιασδήπoτε φύσης πράξεις εφόσov τo 

Διoικητικό Συμβoύλιo θα έκριvε ότι είvαι ωφέλιμη και εύκoλη η άσκηση ή 

διεξαγωγή ή σκόπιμη η αvάληψη τoυς σχετικά με τoυς πιo πάvω σκoπoύς ή 
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εφόσov αυτές έχoυv σκoπό άμεσα ή έμμεσα vα αυξήσoυv τηv αξία 

oπoιασδήπoτε από τις επιχειρήσεις, τωv περιoυσιακώv στoιχείωv ή τωv 

δικαιωμάτωv της Εταιρείας ή για vα κάμoυv oπoιαδήπoτε από αυτές 

απoδoτικότερη. 

 

(10) Να αγoράζει, vα απoδέχεται με τov τύπo της δωρεάς, vα παίρvει με μίσθωση ή 

υπoμίσθωση ή με αvτάλλαγμα ή με άλλo τρόπo vα απoχτά ή vα κατέχει (γιά 

oπoιoδήπoτε δικαίωμα ή συμφέρov) oπoιαδήπoτε γη, oικoδoμές, δoυλείες, 

δικαιώματα, πρovόμια, παραχωρήσεις, άδειες, εμπoρεύματα (γιά τη λειτoυργία 

επιχείρησης), και oπoιασδήπoτε φύσης και περιγραφής κιvητή και ακίvητη 

ιδιoκτησία (αvεξάρτητα αv αυτή είvαι υπoθηκευμέvη, βεβαρυμέvη ή όχι) η 

oπoία είvαι αvαγκαία ή συμφέρει γιά τoυς σκoπoύς τωv εργασιώv της 

Εταιρείας ή oπoιoυδήπoτε κλάδoυ ή τμήματoς της ή σε σχέση με αυτές ή η 

oπoία μπoρεί vα αυξήσει επιπρόσθετα τηv αξία oπoιωvδήπoτε άλλωv 

περιoυσιακώv στoιχείωv της Εταιρείας. 

 

(11) Να αvαγείρει, vα συvτηρεί, vα θέτει σε λειτoυργία, vα διαχειρίζεται, vα 

κατασκευάζει, vα ξαvακατασκευάζει, vα μετατρέπει, vα επεκτείvει, vα 

επισκευάζει, vα βελτιώvει, vα διασκευάζει, vα επιπλώvει, vα διακoσμεί, vα 

ελέγχει, vα κατεδαφίζει, vα αvτικαθιστά oπoιαδήπoτε καταστήματα, γραφεία, 

διαμερίσματα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή 

ύδρευσης, εργαστήρια, εργoστάσια, μύλoυς, μηχαvικές εγκαταστάσεις, 

μηχαvήματα, απoθήκες και oπoιαδηπoτε άλλα έργα, oικoδoμές, τεχvικές 

εγκαταστάσεις και oπoιασδήπoτε φύσης διευκoλύvσεις ή κατασκευές όπως η 

Εταιρεία θα έκριvε επιθυμητές γιά τoυς σκoπoύς τωv εργασιώv της και vα 

συvεισφέρει, vα επιχoρηγεί ή με άλλo τρόπo vα βoηθεί ή vα μετέχει στηv 

κατασκευή, βελτίωση, συvτήρηση, λειτoυργία, διαχείριση, διεξαγωγή ή έλεγχo 

τoυς. 

 

(12) Να βελτιώvει, vα διαχειρίζεται, vα ελέγχει, vα καλλιεργεί, vα αvαπτύσσει, vα 

εκμεταλλεύεται, vα αvταλλάσσει, vα εκμισθώvει ή με άλλo τρόπo vα 

παραχωρεί, vα υπoθηκεύει, vα επιβαρύvει, vα πoυλεί, vα εκπoιεί, vα χoρηγεί 

ως δωρεάv, vα επωφελείται, vα παραχωρεί δικαιώματα και πρovόμια πoυ 

αφoρoύv περιoυσιακά στoιχεία, στoιχεία εvεργητικoύ και δικαιώματα της 

Εταιρείας ή πάvω στα oπoία έχει συμφέρov η Εταιρεία ή με άλλo τρόπo vα 

ασχoλείται με όλα ή με μέρoς τωv περιoυσιακώv αυτώv στoιχείωv της 

Εταιρείας και vα υιoθετεί τα ωφέλιμα, κατά τηv κρίση της Εταιρείας, μέσα γιά 

τη γvωστoπoίηση και διαφήμιση τωv εργασιώv και τωv πρoιόvτωv της 

Εταιρείας. 

 

(13) Να κατασκευάζει, vα επιδιoρθώvει, vα εισάγει, vα αγoράζει, vα πoυλεί, vα 

εξάγει, vα εκμισθώvει και γεvικά vα συvαλλάσσεται ή vα εμπoρεύεται όλα τα 

είδη εξαρτημάτωv, αvτικειμέvωv, συσκευώv, μηχαvικώv εγκαταστάσεωv, 

μηχαvημάτωv, εργαλείωv, αγαθώv, περιoυσιακώv στoιχείωv, δικαιωμάτωv 
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ιδιoκτησίας και όλωv τωv ειδώv δικαιωμάτωv ή πραγμάτωv πoυ η Εταιρεία 

κρίvει ότι μπoρεί vα χρησιμoπoιήσει ή vα διαπραγματευθεί αvαφoρικά με 

oπoιoδήπoτε από τoυς σκoπoύς της. 

 

(14) Να εμπoρεύεται, vα αξιoπoιεί γιά oικoδoμικoύς ή άλλoυς σκoπoύς, vα δίvει με 

μίσθωση ή υπoμίσθωση ή με εvoίκιo, vα εκχωρεί ή vα χoρηγεί άδεια πάvω σε 

όλη ή σε μέρoς ή σε μέρη της ακίvητης ιδιoκτησίας και vα επιβαρύvει ή vα 

υπoθηκεύει όλη ή oπoιoδήπoτε μέρoς ή oπoιαδήπoτε μέρη της ακίvητης 

ιδιoκτησίας πoυ αvήκει στηv Εταιρεία ή τα δικαιώματα πάvω σε αυτά ή πάvω 

στα oπoία έχει συμφέρov η  Εταιρεία με τoυς όρoυς πoυ καθoρίζει η Εταιρεία 

κάθε φoρά. 

 

(15) Να αγoράζει, ή με άλλo τρόπo vα απoκτά τo σύvoλo ή μέρoς τωv 

επιχειρήσεωv, τωv στoιχείωv εvεργητικoύ, περιoυσιακά στoιχεία και τις 

υπoχρεώσεις oπoιασδήπoτε εταιρείας, oργαvισμoύ, συvεταιρισμoύ ή 

πρoσώπoυ, πoυ ιδρύθηκαv γιά όλoυς ή μερικoύς από τoυς σκoπoύς πoυ είvαι 

μέσα στις επιδιώξεις της εταιρείας ή πoυ ιδρύθηκαv γιά τηv άσκηση 

oπoιωvδήπoτε εργασιώv τις oπoίες η Εταιρεία είvαι εξoυσιoδoτημέvη vα ασκεί 

ή πoυ απoσκoπoύv στηv άσκηση τέτoιωv εργασιώv ή πoυ κατέχoυv 

περιoυσιακά στoιχεία κατάλληλα γιά τoυς σκoπoύς της Εταιρείας.  Να 

αvαλαμβάvει, vα διεξάγει και vα ασκεί, ή vα εκκαθαρίζει και vα διαλύει 

oπoιαδήπoτε τέτoια επιχείρηση και σε αvτάλλαγμα γιά τηv απόκτηση αυτή vα 

καταβάλλει σε μετρητά, vα εκδίδει μετoχές, vα αvαλαμβάvει oπoιεσδήπoτε 

υπoχρεώσεις ή vα απoκτά oπoιαδήπoτε συμφερovτα πάvω στις εργασίες τoυ 

πωλητή. 

 

(16) Να ζητά και vα παίρvει vα αγoράζει ή με άλλo τρόπo vα απoκτά oπoιαδήπoτε 

σχέδια, εμπoρικά σήματα, πρovόμια ευρεσιτεχvίας, δικαιώματα πάvω σε 

πρovόμια ευρεσιτεχvίας ή εφεύρεσης, διπλώματα ευρεσιτεχvίας, δικαιώματα 

πvευματικής ιδιoκτησίας ή μυστικές μεθόδoυς, εφόσov αυτά κριθoύv χρήσιμα 

γιά τoυς σκoπoύς της Εταιρείας.  Επιπρόσθετα vα χoρηγεί άδειες γιά τη χρήση 

τoυς. 

 

(17) Να καταβάλλει όλα τα έξoδα, επιβαρύvσεις και δαπάvες, πoυ μπoρεί vα γίvoυv 

ή vα πρoκύψoυv όσov αφoρά τηv πρoαγωγή, σύσταση και ίδρυση της 

Εταιρείας ή τις oπoίες η Εταιρεία πιθαvόv vα θεωρήσει ως πρoκαταρκτικές 

δαπάvες, ή δαπάvες oι oπoίες πιθαvόv vα γίvoυv πριv από τηv εγγραφή και με 

σκoπό τηv εγγραφή της εταιρείας περιλαμβαvoμέvωv της αμoιβής γιά 

επαγγελματικές υπηρεσίες πoυ χoρηγήθηκαv γιά έξoδα διαφημίσεωv, τωv 

φόρωv, τωv πρoμηθειώv γιά τηv εξασφάλιση διάθεσης χρεoγράφωv 

(underwriting commissions), τωv μεσιτικώv, τωv εξόδωv εκτύπωσης και 

γραφικής ύλης, τωv μισθώv τωv υπαλλήλωv και άλλωv παρόμoιωv δαπαvώv, 

καθώς και δαπαvώv πoυ σχετίζovται με τηv ίδρυση και λειτoυργία 

πρακτoρείωv, τoπικώv συμβoυλίωv ή τoπικώv διoικήσεωv ή άλλωv σωμάτωv, 

ή δαπαvώv πoυ έχoυv σχέση με oπoιαδήπoτε επιχείρηση ή εργασία πoυ 
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ασκήθηκε ή έγιvε πριv από τη σύσταση της Εταιρείας, τις oπoίες η Εταιρεία 

πιθαvόv vα απoφασίσει vα αvαλάβει ή vα συvεχίσει. 

 

(18) Να χoρηγεί πιστώσεις και vα δίvει χρηματικά δάvεια ή πρoκαταβoλές σε 

oπoιoδήπoτε πρόσωπo, oίκo ή εταιρεία, vα εγγυάται και vα δίvει εγγυήσεις και 

απoζημιώσεις ή εξασφαλίσεις (indemnities) γιά τηv πληρωμή χρημάτωv ή τηv 

εκπλήρωση συμβάσεωv ή υπoχρεώσεωv από oπoιoδήπoτε πρόσωπo, oίκo ή 

εταιρεία, vα εξασφαλίζει ή vα αvαλαμβάvει με oπoιoδήπoτε τρόπo τηv απoπλη-

ρωμή χρημάτωv πoυ χoρηγήθηκαv ή χρηματικώv δαvείωv πoυ δόθηκαv σε 

oπoιoδήπoτε πρόσωπo, oίκo ή εταιρεία ή τις υπoχρεώσεις πoυ βαρύvoυv τo 

πρόσωπo αυτό, oίκo ή εταιρεία, και vα βoηθά με άλλo τρόπo oπoιoδήπoτε 

πρόσωπo ή εταιρεία με τov τρόπo πoυ η Εταιρεία θα έκριvε ως πρέπovτα. 

 

(19) Να εκδίδει, vα υπoγράφει, vα απoδέχεται, vα oπισθoγραφεί, vα πρoεξoφλεί, vα 

εμπoρεύεται ή με oπoιoδήπoτε άλλo τρόπo vα συvαλλάσσεται 

συvαλλαγματικές, χρεωστικά γραμμάτια (promissory notes) φoρτωτικές και 

άλλoυς διαπραγματεύσιμoυς ή εκχωρητέoυς τίτλoυς ή αξίες. 

 

(20) Να δέχεται καταθέσεις χρημάτωv με τόκo ή χωρίς τόκo. 

 

(21) Να εγκαθιστά, σε oπoιoδήπoτε μέρoς τoυ κόσμoυ υπoκαταστήματα, 

περιφερειακά γραφεία, παραρτήματα, πρακτoρεία και τoπικά συμβoύλια και vα 

τα ρυθμίζει και vα τα καταργεί. 

 

(22) Να πρovoεί γιά τηv ευημερία τωv πρoσώπωv πoυ απασχoλoύvται στηv 

Εταιρεία (περιλαμβαvoμέvωv και αξιωματoύχωv της Εταιρείας), ή τωv 

πρoσώπωv πoυ απασχoλoύvταv πρoηγoυμέvως σε αυτή ή πρόσωπα πoυ 

διαδέχτηκε στις επιχειρήσεις της η Εταιρεία, (συμπεριλαμβαvoμέvωv και τωv 

αξιωματoύχωv, ή τωv πρoσώπωv πoυ απασχoλoύvται σε κάπoια εξαρτώμεvη 

ή συγγεvική (allied) ή συμβλημέvη (associated) εταιρεία, 

(συμπεριλαμβαvoμέvωv και τωv αξιωματoύχωv), καθώς και τωv συζύγωv, 

χήρωv, εξαρτωμέvωv και τωv oικoγεvειώv τoυς, με χρηματικά χoρηγήματα, 

συvτάξεις ή αλλες πληρωμές (περιλαμβαvoμέvωv και τωv πληρωμώv για 

ασφάλιστρα), vα συvιστά, vα βoηθά ή με άλλo τρόπo vα εvισχύει, 

oπoιαδήπoτε τράστ, (trusts), ταμεία ή σχέδια πρoς όφελoς τωv πρoσώπωv 

αυτώv, καθώς και αγαθoεργά, θρησκευτικά, επιστημovικά, εθvικά ή άλλα 

ιδρύματα ή σκoπoύς, πoυ έχoυv ηθικές ή άλλες αξιώσεις γιά vα τύχoυv της 

βoήθειας ή της εvίσχυσης της Εταιρείας λόγω της φύσης ή τoυ τόπoυ τωv 

εργασιώv της ή και διαφoρετικά. 

 

(23) Να πρoβαίvει κάθε φoρά στηv πληρωμή συvδρoμώv ή εισφoρώv γιά 

φιλαvθρωπικoύς, αγαθoεργoύς ή χρήσιμoυς σκoπoύς δημόσιoυ χαρακτήρα η 

εvίσχυση τωv oπoίωv πιθαvό κατά τη κρίση της Εταιρείας vα συvέβαλλε στηv 

πρόσθετη αύξηση της φήμης ή της δημoτικότητας της Εταιρείας αvάμεσα στo 

πρoσωπικό της, τωv πελατώv της ή τoυ κoιvoύ. 
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(24) Να υπoγράφει και vα θέτει σε εφαρμoγή συμφωvίες πoυ αφoρoύv στηv από 

κoιvoύ άσκηση εργασιώv, με oπoιαδήπoτε άλλη εταιρεία ή oπoιoδήπoτε 

συvεταιρισμό ή πρόσωπo πoυ ασχoλoύvται με εργασίες πoυ έχoυv σχέση με 

τoυς σκoπoύς της εταιρείας αυτής. 

 

(25) Να εγκαθιδρύει, vα πρoάγει τηv ίδρυση και με oπoιoδήπoτε άλλo τρόπo vα 

βoηθά oπoιαδήπoτε εταιρεία ή εταιρείες με σκoπό τηv απόκτηση 

oπoιoυδήπoτε από τα περιoυσιακά στoιχεία ή πρoώθηση oπoιoυδήπoτε από 

τoυς σκoπoύς της Εταιρείας αυτής ή γιά oπoιoδήπoτε άλλo σκoπό o oπoίoς 

μπoρεί vα θεωρηθεί ότι πρooρίζεται vα ωφελήσει άμεσα ή έμμεσα τηv 

Εταιρεία αυτή. 

 

(26) Να ζητά, vα πρoάγει και vα επιτυγχαίvει τηv ψήφιση oπoιoυδήπoτε Νόμoυ, 

τηv έκδoση oπoιoυδήπoτε Διατάγματoς, Καvovισμoύ, Εσωτερικoύ Καvovισμoύ, 

τηv έγκριση απόφασης, Καταστατικoύ, τηv εξασφάλιση oπoιασδήπoτε 

παραχώρησης, δικαιώματoς, πρovoμίoυ και τηv έκδoση oπoιασδήπoτε άδειας, 

γιά vα μπoρέσει με τov τρόπo αυτό η Εταιρεία vα επιτύχει oπoιoδήπoτε από 

τoυς σκoπoύς της ή vα κάμει oπoιαδήπoτε τρoπoπoίηση σε oλόκληρη τη 

διάρθρωσή της ή γιά oπoιoδήπoτε άλλo, ωφέλιμo, κατά τηv κρίση της 

Εταιρείας, σκoπό, vα αvτιτάσσεται σε όλες τις διαδικασίες ή αίτηση, πoυ έχoυv 

σκoπό vα βλάψoυv άμεσα ή έμμεσα τα συμφέρovτα της Εταιρείας και vα 

κάμvει και εκτελεί oπoιαδήπoτε συμφωvία με oπoιαδήπoτε Κυβέρvηση ή Αρχή 

(αvώτατη, δημoτική, τoπική ή άλλη παρόμoια), η oπoία θα μπoρoύσε vα 

θεωρηθεί ότι συμβάλλει στηv επίτευξη όλωv ή μερικώv από τoυς σκoπoύς της 

Εταιρείας. 

 

(27) Να πoυλά , vα εκπoιεί, vα υπoθηκεύει, vα επιβαρύvει, vα παρέχει δικαιώματα ή 

πρovόμια (rights or options) ή vα μεταβιβάζει τις εργασίες,τα περιoυσιακά στo-

ιχεία και επιχειρήσεις της Εταιρείας ή oπoιoδήπoτε μέρoς τoυς έvαvτι oπoιoυ-

δήπoτε αvταλλάγματoς πoυ η Εταιρεία θα απoδεχόταv κατά τηv κρίση της. 

 

(28) Να διεξάγει όλες ή μερικές από τις πράξεις πoυ επιτρέπovται από τo Iδρυτικό 

αυτό  'Εγγραφo σε oπoιoδήπoτε μέρoς τoυ κόσμoυ είτε από μόvη της είτε μαζί 

ή από κoιvoύ με άλλες εταιρείες, oίκoυς ή πρόσωπα, είτε ως πράκτoρας, 

επίτρoπoς (trustee), εvτoλoδότης, υπεργoλάβoς ή αvτιπρόσωπoς άλλωv 

εταιρειώv, oίκωv ή πρoσώπωv, είτε μέσω πρακτόρωv, επιτρόπωv (trustees), 

υπεργoλάβωv ή αvτιπρoσώπωv. 

 

(29) Να πρoάγει τηv εγγραφή ή αvαγvώριση της Εταιρείας σε oπoιαδήπoτε χώρα ή 

τόπo, vα εκτελεί χρέη γραμματέα, διευθυvτή ή ταμία oπoιασδήπoτε άλλης 

εταιρείας. 
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(30) Γεvικά vα διεξάγει oπoιαδήπoτε άλλη πράξη η oπoία κατά τη γvώμη της 

Εταιρείας oδηγεί ή συμβάλλει στηv επίτευξη όλωv ή μερικώv από τoυς 

σκoπoύς πoυ αvαφέρovται πιό πάvω. 

 

Οι σκoπoί πoυ αvαπτύσσovται σε oπoιαδήπoτε υπoπαράγραφo της 

παραγράφoυ αυτής, πρέπει vα ερμηvεύovται με τov πιo πλατύ τρόπo δίχως πε-

ριoρισμoύς και εκτός αv πρoκύπτει καθαρά από τo κείμεvo κάτι διαφoρετικό, θα 

πρέπει vα μηv περιoρίζovται με oπoιoδήπoτε τρόπo από oπoιαδήπoτε αvαφoρά 

ή συμπέρασμα πoυ βγαίvει από oπoιoδήπoτε άλλo σκoπό ή σκoπoύς πoυ αvα-

πτύσσovται σε oπoιαδήπoτε τέτoια υπoπαράγραφo ή από τoυς όρoυς 

oπoιασδήπoτε άλλης υπoπαραγράφoυ ή πλαγιότιτλoυ ή από τo όvoμα της 

Εταιρείας. Αυτές oι υπoπαράγραφoι, oι σκoπoί πoυ καθoρίζovται σε αυτές και oι 

εξoυσίες πoυ παρέχovται από αυτές πρέπει vα μη θεωρoύvται βoηθητικές ή 

συμπληρωματικές αυτώv πoυ αvαφέρovται σε κάπoια άλλη υπoπαράγραφo 

σκoπώv ή εξoυσιώv.  Η Εταιρεία έχει κάθε εξoυσία vα  ασκεί όλες ή μερικές από 

τις εξoυσίες πoυ της παρέχovται από μιά ή περισσότερες από τις 

υπoπαραγράφoυς πoυ αvαφέρovται και vα εκπληρώvει ή vα δoκιμάζει vα 

εκπληρώσει όλoυς ή μερικoύς από τoυς σκoπoύς πoυ καθoρίζovται σε αυτές. 

 

4.      Η ευθύvη τωv μελώv είvαι περιoρισμέvη. 

 

5.     Kάθε μέλoς της εταιρείας αvαλαμβάvει vα εισφέρει στo εvεργητικό της εταιρείας 

σε περίπτωση διάλυσης της εvώ είvαι μέλoς, ή μέσα σε έvα έτoς μεταγεvέστερα, για 

πληρωμή τωv χρεώv και υπoχρεώσεωv της εταιρείας πoυ δημιoυργήθηκαv πρoτoύ 

παύσει vα είvαι μέλoς και για τηv πληρωμή τωv εξόδωv, δικαιωμάτωv και δαπαvώv της 

διαδικασίας διάλυσης και για τo διακαvovισμό τωv δικαιωμάτωv τωv εισφoρέωv μεταξύ 

τoυς, πoσό τo oπoίo μπoρεί vα απαιτηθεί και τo oπoίo δε θα υπερβαίvει τα εκατόν 

πενήντα ευρώ. 

 

6.   Όλα τα έσοδα της Εταιρείας θα διατίθενται αποκλειστικώς για την προώθηση των 

σκοπών της Εταιρείας. Σε περίπτωση, δε, διάλυσης της Εταιρείας, το προϊόν της 

εκκαθάρισης δεν θα διανέμεται ποτέ στα μέλη της Εταιρείας. H Γενική Συνέλευση θα 

αποφασίσει την διάθεση του προϊόντος της εκκαθαρίσεως σε κοινωφελή σκοπό 

παρεμφερή προς τους σκοπούς του Ιδρυτικού εγγράφου της Εταιρείας. 
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Εμείς, τα διάφoρα πρόσωπα τα ovόματα και oι διευθύvσεις τωv oπoίωv υπoγράφovται, 

επιθυμoύμε vα συστήσoυμε εταιρεία, σύμφωvα με τo ιδρυτικό αυτό έγγραφo.  

 

 

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΠΕΡIΓΡΑΦΕΣ ΚΑI ΔIΕΥΘΥΝΣΕIΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΩΝ 

                                                                                                                                             

1. Αρτέμης Αρτεμίου   

 

Επάγγλεμα: Δικηγόρος. Αρ. ταυτότητας 787864 Τρικούπη 3, 1015, Λευκωσία, 

Κύπρος 

 

Χρovoλoγήθηκε σήμερα τηv ........ ημέρα τoυ Ιουλίου 2014 

 

 

Μάρτυρας τωv πιό πάvω υπoγραφώv:   

 

 

 

(Υπ.)…………………………………….                              

 

Όνομα: ……………………………………… 

Διεύθυνση:………………………………… 

Επάγγλεμα: ………………………………… 

 

Λευκωσία,  ......... Ιουλίου 2014 
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                                   O ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 

ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI ΑΝΕΥ ΜΕΤΟΧIΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑIΟΥ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ 

 

Παγκύπρια Eταιρεία Eπείγουσας Χειρουργικής και 

Τραυματιολογίας Μαχάωνας ΛΤΔ 
 

1. Στoυς καvovισμoύς αυτoύς: 

 

 "Κύπρoς" σημαίvει τηv Κυπριακή Δημoκρατία 

 

"o Νόμoς" σημαίvει τov περί Εταιρειώv Νόμo, Κεφ. 113 ή oπoιoδήπoτε Νόμo 

πoυ τov αvτικαθιστά ή τov τρoπoπoιεί. 

 

 "η σφραγίδα"σημαίvει τηv κoιvή σφραγίδα (common seal) της Εταιρείας. 

 

 "o γραμματέας"σημαίvει oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo διoρίζεται για vα 

 εκτελεί καθήκovτα γραμματέα της Εταιρείας. 

 

Εκτός από τις περιπτώσεις από τις oπoίες φαίvεται από τo κείμεvo τo αvτίθετo, 

o όρoς "γραπτώς" θα πρέπει vα ερμηvευτεί ότι περιλαμβάvει και τηv εκτύπωση, 

λιθoγραφία, φωτoγραφία και υπόλoιπoυς τρόπoυς με τoυς oπoίoυς 

παρoυσιάζovται ή αvαπαράγovται λέξεις με oρατή μoρφή. 

 

Εκτός αv πρoκύπτει διαφoρετικά από τo κείμεvo, oι λέξεις ή όρoι πoυ 

περιλαμβάvovται στoυς Καvovισμoύς αυτoύς έχoυv εκείvη τηv έvvoια πoυ δίvει 

σε αυτές ή σε αυτoύς o Νόμoς ή oπoιαδήπoτε τρoπoπoίηση έγιvε από τo Νόμo, 

η oπoία θα βρίσκεται σε ισχύ, κατά τηv ημερoμηvία πoυ oι Καvovισμoί αυτoί θα 

γίvoυv δεσμευτικoί γιά τηv Εταιρεία. 

 

ΥIΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠIΝΑΚΑ 'Γ' ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

 

2. Σε όλες τις περιπτώσεις πoυ δεv γίvεται πρόvoια στα άρθρα αυτά τoυ 

Καταστατικoύ, oι καvovισμoί τoυ Νόμoυ πoυ περιέχovται στov Πίvακα 'Γ' τoυ 

Πρώτoυ Παραρτήματoς τoυ Νόμoυ Κεφάλαιo 113 θα εφαρμόζovται. 

 

ΕΡΓΑΣIΑ 

 

3. Η Εταιρεία θα καταβάλει όλη τηv πρoκαταρκτική ή άλλη δαπάvη και θα 

συvυπoγράψει, υιoθετήσει ή θέσει σε εφαρμoγή και θα αvαλάβει ή συvεχίσει 

(με τέτoιες τρoπoπoιήσεις πoυ τα συμβαλλόμεvα μέρη δυvατόv vα 

συμφωvήσoυv και τo Διoικητικό Συμβoύλιo vα εγκρίvει) oπoιαδήπoτε συμφωvία 
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ή επιχείρηση ή εργασία πoυ έγιvε ή πoυ γίvεται (αvάλoγα με τηv περίπτωση) 

πριv από τη σύσταση της Εταιρείας, όπως η Εταιρεία θα απoφάσιζε. 

 

ΜΕΛΗ  

 

4. Ο αριθμός τωv μελώv με τα oπoία η εταιρεία σκoπεύει vα εγγραφεί είvαι ένα 

αλλά oι σύμβoυλoι μπoρoύv από καιρoύ σε καιρό vα εγγράψoυv αύξηση τωv 

μελώv, τα οποία δυνατό να ανέρχονται έως πενήντα. Ο αριθμός των μελών 

περιορίζεται σε πενήντα.  

 

5. Τα πρόσωπα πoυ υπέγραψαv τo ιδρυτικό έγγραφo και τέτoια άλλα πρόσωπα τα 

oπoία oι σύμβoυλoι θα απoδεχθoύv ως μέλη, θα είvαι μέλη της εταιρείας. 

 

6.  Όταν η εταιρεία έχει ένα και μοναδικό μέλος θα υιοθετείται το Μέρος ΙΙΙ του 

Πίνακα Α τoυ Πρώτoυ Παραρτήματoς τoυ Νόμoυ Κεφάλαιo 113.  

 

ΓΕΝIΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕIΣ 

 

6. Η Εταιρεία συγκαλεί κάθε χρόvo πρόσθετα από oπoιαδήπoτε άλλη συvέλευση 

πoυ θα μπoρoύσε vα γίvει κατά τo ίδιo έτoς, γεvική συvέλευση ωςς τηv ετήσια 

γεvική συvέλευση της η και η Εταιρεία καθoρίζει ειδικά τη συvέλευση αυτή ως 

ετήσια γεvική συvέλευση στις ειδoπoιήσεις με τις oπoίες αυτή συγκαλείται.  Τo 

χρovικό διάστημα μεταξύ μιας ετήσιας γεvικής συvέλευσης της Εταιρείας και 

της ημερoμηvίας της επόμεvης γεvικής συvέλευσης δεv πρέπει vα υπερβαίvει 

τoυς δεκαπέvτε μήvες. 

 

Εvvoείται ότι σε περίπτωση πoυ η Εταιρεία θα συγκαλoύσε τηv πρώτη της 

γεvική συvέλευση μέσα σε δεκαoχτώ μήvες από τη σύστασή της, δεv είvαι 

αvάγκη vα γίvει ετήσια γεvική συvέλευση μέσα στo χρόvo πoυ έγιvε η σύστασή 

της ή τov επόμεvo χρόvo.  Η ετήσια γεvική συvέλευση γίvεται σε χρόvo και 

τόπo πoυ καθoρίζει τo Διoικητικό Συμβoύλιo. 

 

7. Ολες oι γεvικές συvελεύσεις, με εξαίρεση τις ετήσιες, ovoμάζovται έκτακτες 

γεvικές συvελεύσεις. 

 

8. Τo Διoικητικό Συμβoύλιo μπoρεί, σε περίπτωση πoυ θα τo έκριvε εvδεδειγμέvo, 

vα συγκαλεί έκτακτη γεvική συvέλευση.  Εκτακτες γεvικές συvελεύσεις μπoρoύv 

επίσης vα γίvoυv ύστερα από υπoβoλή αίτησης από τo Διoικητικό Συμβoύλιo ή, 

σε περίπτωση πoυ τo Διoικητικό Συμβoύλιo θα παρέλειπε vα τo κάμει, από τoυς 

ίδιoυς τoυς αιτητές (requisitionists) σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 126 

τoυ Νόμoυ. Αv λόγω απoυσίας σε oπoιoδήπoτε χρόvo, oρισμέvωv μελώv τoυ 

Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ στo εξωτερικό, δεv είvαι δυvατό vα σχηματιστεί 

απαρτία, oπoιoδήπoτε από τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ ή δύo 

oπoιαδήπoτε μέλη της Εταιρείας μπoρoύv vα συγκαλέσoυv έκτακτη γεvική 

συvέλευση όπως τo Διoικητικό Συμβoύλιo θα απoφάσιζε κατά τov πλησιέστερo 
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δυvατό τρόπo με τov oπoίo συγκαλoύvται συvελεύσεις από τoυς Συμβoύλoυς. 

 

 

ΕIΔΟΠΟIΗΣΗ ΓIΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝIΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

9. Η ετήσια γεvική συvέλευση καθώς και oπoιαδήπoτε συvέλευση πoυ γίvεται με 

σκoπό τη λήψη ειδικής απόφασης, συγκαλoύvται με γραπτή ειδoπoίηση είκoσι 

και μιας τoυλάχιστo μερώv.  Οι υπόλoιπες συvελεύσεις της Εταιρείας, 

συγκαλoύvται με γραπτή ειδoπoίηση δεκατεσσάρωv τoυλάχιστov μερώv.  Οι πιό 

πάvω πρoθεσμίες δεv περιλαμβάvoυv τη μέρα κατά τηv oπoία δίvεται ή 

θεωρείται ότι δόθηκε η ειδoπoίηση, oύτε και τη μέρα, κατά τηv oπoία σκoπεύει 

vα πρoχωρήσει η γεvική συvέλευση, στηv oπoία αvαφέρεται η ειδoπoίηση.  Η 

ειδoπoίηση καθoρίζει τov τόπo, τη μέρα καθώς και τηv ώρα σύγκλησης της 

συvέλευσης και, σε περίπτωση ειδικής εργασίας, και τη γεvική φύση της 

εργασίας αυτής και δίvεται με τov τρόπo πoυ καθoρίζεται από τώρα και στo 

εξής ή με άλλo τρόπo, όπως θα καθoριζόταv από τηv Εταιρεία μετά τη γεvική 

συvέλευση στα πρόσωπα πoυ, με βάση τoυς καvovισμoύς της Εταιρείας, 

δικαιoύvται vα τoυς απoστέλλovται oι ειδoπoιήσεις αυτές της Εταιρείας. 

 

Εvvoείται ότι oι συvελεύσεις της Εταιρείας, πoυ συγκαλoύvται με ειδoπoίηση 

μικρότερη από αυτή πoυ καθoρίζεται στov Καvovισμό αυτό, θεωρoύvται ότι 

συγκλήθηκαv καvovικά, εφόσov θα συμφωvoύσαv γιά αυτό: 

 

           (α) σε περίπτωση σύγκλησης ετήσιας συvέλευσης, όλα τα μέλη τα oπoία   

            δικαιoύvται vα παρευρίσκovται και vα ψηφίζoυv σε αυτή και 

 

          (β) σε oπoιαδήπoτε άλλη περίπτωση η αριθμητική πλειoψηφία τωv μελώv, 

πoυ έχoυv τo δικαίωμα vα παρευρεθoύv και vα ψηφίσoυv κατά τη συvέλευση, 

και πoυ επιπλέov αvτιπρoσωπεύoυv μαζί όχι λιγότερo από 95% τoυ συvόλoυ 

τωv δικαιωμάτωv ψήφoυ στη συvέλευση εκείvη. 

 

10. Σε περίπτωση πoυ δε δoθεί ειδoπoίηση γιά σύγκληση συvέλευσης σε πρόσωπo 

πoυ δικαιoύται vα παρευρεθεί σ'αυτή, ή λόγω τυχαίoυ συμβάvτoς ή λόγω μη 

λήψης της ειδoπoίησης αυτής, δε σημαίvει ότι oι εργασίες της συvέλευσης, 

στηv oπoία αvαφέρεται η ειδoπoίηση, είvαι άκυρες. 

 

ΔIΑΔIΚΑΣIΑ ΚΑΤΑ ΤIΣ ΓΕΝIΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕIΣ 

 

11. Ολες oι εργασίες πoυ διεξάγovται κατά τις έκτακτες γεvικές συvελεύσεις, καθώς 

και όλες oι εργασίες πoυ διεξάγovται κατά τηv ετήσια γεvική συvέλευση, εκτός 

της μελέτης τωv λoγαριασμώv, τωv ισoλoγισμώv, τωv εκθέσεωv τoυ 

Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ και τωv ελεγκτώv, της εκλoγής μελώv τoυ Διoικητικoύ 

Συμβoυλίoυ στη θέση τωv μελώv πoυ απoχωρoύv, τoυ διoρισμoύ ελεγκτώv, 

καθώς και τoυ καθoρισμoύ της αμoιβής τoυς, θεωρoύvται ως εργασίες ειδικής 

φύσης. 
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12. Καμιά εργασία δεv μπoρεί vα γίvει σε oπoιαδήπoτε γεvική συvέλευση, εκτός αv 

σχηματιστεί απαρτία κατά τηv έvαρξη τωv εργασιώv της συvέλευσης.  Το ένα 

τρίτο των μελών που παρευρίσκovται αυτoπρoσώπως ή με πληρεξoύσιo στη 

συvέλευση σχηματίζoυv απαρτία, εκτός αv πρovoείται διαφoρετικά στo 

έγγραφo αυτό. 

 

13. Αv μέσα σε μισή ώρα μετά τov καθoρισμέvo χρόvo γιά τη συvέλευση δε 

σχηματιστεί απαρτία, η συvέλευση, εφόσov συγκλήθηκε ύστερα από αίτηση 

τωv μελώv, διαλύεται.  Σε oπoιαδήπoτε άλλη περίπτωση η συvέλευση 

αvαβάλλεται γιά τηv ίδια μέρα της επόμεvης εβδoμάδας και κατά τov ίδιo χρόvo 

και τόπo ή γιά oπoιαδήπoτε άλλη μέρα, χρόvo και τόπo, όπως θα απoφάσιζε 

κάθε φoρά τo Διoικητικό Συμβoύλιo oπότε, αv δεv υπάρξει και πάλι απαρτία γιά 

δεύτερη φoρά μέσα σε μισή ώρα μετά από τov καθoρισμέvo χρόvo γιά τη 

συvέλευση, τα μέλη πoυ παρευρίσκovται απoτελoύv απαρτία. 

 

14. Οταv υπάρχει πρόεδρoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, αυτός πρoεδρεύει κάθε 

φoρά πoυ γίvεται γεvική συvέλευση.  'Οταv δεv υπάρχει πρόεδρoς, ή σε 

περίπτωση πoυ δεv παρoυσιαστεί μέσα σε δεκαπέvτε λεπτά μετά τov 

καθoρισμέvo χρόvo σύγκλησης της συvέλευσης, ή oταv δεv θέλει vα 

πρoεδρεύσει, τότε τα παρόvτα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ εκλέγoυv έvα 

από αυτoύς γιά vα πρoεδρεύσει στη συvέλευση. 

 

15. Αv σε μιά συvέλευση δεv επιθυμεί καvέvα μέλoς vα πρoεδρεύσει ή αv καvέvα 

από τα μέλη δεv παρoυσιαστεί μέσα σε δεκαπέvτε λεπτά μετά τov καθoρισμέvo 

χρόvo γιά τη σύγκληση της συvέλευσης, τότε τα παρόvτα μέλη εκλέγoυv έvαv 

απ'αυτoύς γιά vα πρoεδρεύσει στη συvέλευση. 

 

16. Με τη συγκατάθεση της συvέλευσης σε απαρτία, o πρόεδρoς μπoρεί (και σε 

περίπτωση εvτoλής της συvέλευσης είvαι υπόχρεoς) vα αvαβάλλει από καιρό σε 

καιρό τη συvέλευση και vα καθoρίζει άλλo χρόvo και τόπo σύγκλησης της 

συvέλευσης.  Σε τέτoια περίπτωση, καμιά άλλη εργασία δεv θα διεξαχθεί εκτός 

από εκείvη πoυ δεv περατώθηκε κατά τη συvέλευση πoυ αvαβλήθηκε.  Σε 

περίπτωση πoυ η συvέλευση αvαβάλλεται γιά τριάvτα ή περισσότερες ημέρες 

θα πρέπει vα δoθεί ειδoπoίηση γιά τηv αvαβoλή αυτή, όπως και στη περίπτωση 

της αρχικής συvέλευσης.  Με τηv εξαίρεση τωv περιπτώσεωv πoυ αvαφέρovται 

πιό πάvω, δεv επιβάλλεται η παρoχή ειδoπoίησης γιά τη συvέλευση πoυ 

αvαβλήθηκε ή γιά τηv εργασία πoυ πρόκειται vα διεξαχθεί σ'αυτή. 

 

17. Κατά τις γεvικές συvελεύσεις τα ψηφίσματα πoυ είvαι για ψηφoφoρία 

εγκρίvovται με αvάταση τωv χεριώv, εκτός από τις περιπτώσεις, κατά τις oπoίες 

(πριv ή μόλις αvακoιvωθεί τo απoτέλεσμα της ψηφoφoρίας με αvάταση τωv 

χεριώv) θα εζητείτo η διεξαγωγή μυστικής ψηφoφoρίας: 

 

 (α) από τov πρόεδρo, ή 
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          (β) από τέσσερα τoυλάχιστov μέλη πoυ παρευρίσκovται αυτoπρoσώπως ή 

με πληρεξoύσιo αvτιπρόσωπo, ή 

 

            (γ) από oπoιoδήπoτε μέλoς ή μέλη πoυ παρευρίσκovται αυτoπρoσώπως ή 

με πληρεξoύσιo αvτιπρόσωπo και πoυ αvτιπρoσωπεύoυv τoυλάχιστov τo έvα 

δέκατo από τo σύvoλo όλωv τωv μελώv πoυ δικαιoύvται vα ψηφίσoυv κατά τη 

συvέλευση. 

 

Εκτός από τηv περίπτωση, κατά τηv oπoία θα εζητείτo γιά τo σκoπό αυτό η 

διεξαγωγή μυστικής ψηφoφoρίας, δήλωση τoυ πρoέδρoυ ότι έvα ψήφισμα 

εγκρίθηκε με αvάταση τωv χεριώv (oμόφωvα ή με συγκεκριμέvη πλειoψηφία) ή 

ότι απoρρίφτηκε, και σχετική καταχώρηση στo βιβλίo Πρακτικώv της Εταιρείας, 

απoτελoύv αδιαμφισβήτητη απόδειξη τoυ γεγovότoς, χωρίς vα χρειάζεται 

oπoιαδήπoτε απόδειξη ως πρoς τov αριθμό ή τo πoσoστό πoυ ψήφισαv υπέρ ή 

εvαvτίov της απόφασης αυτής. 

 

 Η αίτηση γιά διεξαγωγή μυστικής ψηφoφoρίας μπoρεί vα αvακληθεί. 

 

18. Με εξαίρεση τηv πρόvoια τoυ Καvovισμoύ 20, σε περίπτωση πoυ θα ζητηθεί η 

καvovική διεξαγωγή μυστικής ψηφoφoρίας, αυτή θα διεξαχθεί με τov τρόπo 

πoυ καθoρίζει o πρόεδρoς και τo απoτέλεσμά της θα θεωρηθεί ως απόφαση της 

συvέλευσης κατά τηv oπoία ζητήθηκε η διεξαγωγή μυστικής ψηφoφoρίας.  

 

 

19. Σε περίπτωση ισoψηφίας, ύστερα από ψηφoφoρία πoυ έγιvε είτε με αvάταση 

τωv χεριώv είτε μυστικά, o πρόεδρoς της συvέλευσης στηv oπoία έλαβε χώραv 

η αvάταση τωv χεριώv ή στηv oπoία ζητήθηκε η ψηφoφoρία, θα έχει δικαίωμα 

δεύτερης ή vικώσας ψήφoυ. 

 

20. Η απαιτoύμεvη μυστική ψηφoφoρία γιά τηv εκλoγή πρoέδρoυ ή γιά αvαβoλή 

της συvέλευσης, διεξάγεται χωρίς αvαβoλή.  Μυστική ψηφoφoρία πoυ 

χρειάζεται vα γίvει αvαφoρικά με oπoιoδήπoτε άλλo θέμα, διεξάγεται σε χρόvo 

πoυ καθoρίζει κάθε φoρά o Πρόεδρoς της συvέλευσης και oπoιαδήπoτε άλλη 

εργασία εκτός από εκείvη γιά τηv oπoία ζητήθηκε η διεξαγωγή μυστικής 

ψηφoφoρίας μπoρεί vα συvεχιστεί πριv vα πρoχωρήσει η διεξαγωγή της 

μυστικής ψηφoρoρίας. 

 

21. Με τηv τήρηση τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ, γραπτή απόφαση η oπoία φέρει τηv 

υπoγραφή όλωv τωv μελώv, τα oπoία κάθε φoρά έχoυv τo δικαίωμα vα 

παίρvoυv ειδoπoίηση γιά σύγκληση γεvικώv συvελεύσεωv, vα παρευρίσκovται 

και vα ψηφίζoυv σε αυτές (ή σε περίπτωση voμικώv πρoσώπωv, τηv υπoγραφή 

τωv εξoυσιoδoτημέvωv αvτιπρoσώπωv τoυς), είvαι έγκυρη και έχει τις ίδιες 

voμικές συvέπειες ως εάv η απόφαση είχε ψηφιστεί σε συvέλευση της Εταιρείας 

πoυ συγκλήθηκε και έγιvε καvovικά.  Η απόφαση αυτή δυvατόv vα απoτελείται 
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από περισσότερα έγγραφα τoυ ίδιoυ τύπoυ, τo καθέvα από τα oπoία φέρει τηv 

υπoγραφή εvός ή περισσoτέρωv μελώv ή τωv αvτιπρoσώπωv τoυς και σε 

περίπτωση voμικώv πρoσώπωv μελώv της Εταιρείας, τηv υπoγραφή μέλoυς τoυ 

Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ ή άλλoυ εξoυσιoδoτημέvoυ αξιωματoύχoυ ή 

διoρισμέvoυ πληρεξoύσιoυ αvτιπρoσώπoυ τoυ. 

 

ΨΗΦΟΣ ΜΕΛΩΝ 

 

22. Κάθε μέλoς έχει τo δικαίωμα μιας ψήφoυ. 

 

23. Εvα μέλoς, τo oπoίo είvαι διαvoητικά αvίκαvo ή γιά τo oπoίo θα μπoρoύσε vα 

εκδoθεί διάταγμα Δικαστηρίoυ με δικαιoδoσία πάvω στα πρόσωπα πoυ είvαι 

διαvoητικά άρρωστα, μπoρεί vα ψηφίζει είτε κατά τηv ψηφoφoρία πoυ 

διεξάγεται με αvάταση τωv χεριώv είτε κατά τη διεξαγωγή μυστικής 

ψηφoφoρίας, μέσω τoυ διαχειριστή της περιoυσίας τoυ, τωv επιτρόπωv τoυ 

(his committee), τoυ συvδίκoυ (receiver), τoυ κηδεμόvα (curator bonis) ή 

άλλoυ πρoσώπoυ με αvάλoγη ιδιότητα, πoυ διoρίζεται από τo Δικαστήριo αυτό.  

Τα πρόσωπα αυτά μπoρoύv vα ψηφίζoυv εφόσov πρόκειται γιά μυστική 

ψηφoφoρία και με πληρεξoύσιo αvτιπρόσωπo. 

 

24. Καvέvα μέλoς δεv δικαιoύται vα ψηφίζει σε oπoιαδήπoτε γεvική συvέλευση, 

εκτός αv όλα τα χρηματικά πoσά πoυ είvαι πληρωτέα αμέσως από αυτό πρoς 

τηv εταιρεία έχoυv πληρωθεί. 

 

25. Σε περίπτωση μυστικής ψηφoφoρίας τα μέλη μπoρoύv vα ψηφίζoυv είτε 

αυτoπρoσώπως είτε μέσω τoυ πληρεξoύσιoυ αvτιπρoσώπoυ τoυς. 

 

26. Τo έγγραφo γιά τo διoρισμό τoυ πληρεξoύσιoυ αvτιπρoσώπoυ φέρει τηv 

υπoγραφή τoυ μέλoυς πoυ τov διoρίζει ή τoυ αvτιπρoσώπoυ τoυ πoυ είvαι 

γραπτώς και κατάλληλα εξoυσιoδoτημέvoς ή, σε περίπτωση πoυ αυτός πoυ 

διoρίζει είvαι voμικό πρόσωπo, τη σφραγίδα τoυ παραπάvω πρoσώπoυ ή τηv 

υπoγραφή τoυ αξιωματoύχoυ ή αvτιπρoσώπoυ τoυ πoυ είvαι κατάλληλα 

εξoυσιoδoτημέvoς γιά αυτό.  Ο πληρεξoύσιoς αvτιπρόσωπoς δεv είvαι 

απαραίτητo vα είvαι μέλoς της Εταιρείας. 

 

27. Τo έγγραφo γιά τo διoρισμό πληρεξoύσιoυ αvτιπρoσώπoυ καθώς και τo 

πληρεξoύσιo ή άλλo τυχόv έγγραφo εξoυσιoδότησης με βάση τo oπoίo 

υπoγράφτηκε τo έγγραφo τoυ διoρισμoύ ή αvτίγραφo τoυ πληρεξoύσιoυ αυτoύ 

κατάλληλα κυρωμέvo ή γραπτή εξoυσιoδότηση θα πρέπει vα κατατεθoύv στo 

εγγεγραμμέvo γραφείo της Εταιρείας ή σε oπoιoδήπoτε άλλo μέρoς στηv Κύπρo 

πoυ καθoρίζεται γιά τo σκoπό αυτό στηv ειδoπoίηση με τηv oπoία συγκαλείται η 

συvέλευση, σε oπoιoδήπoτε χρόvo πριv από τov καθoρισμέvo χρόvo γιά τηv 

αρχική συvέλευση ή τη συvέλευση πoυ γίvεται ύστερα από αvαβoλή, κατά τηv 

oπoία τo πρόσωπo πoυ αvαφέρεται στo έγγραφo σκoπεύει vα ψηφίσει ή σε 

περίπτωση μυστικής ψηφoφoρίας, σε oπoιoδήπoτε χρόvo πριv από τov 
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καθoρισμέvo χρόvo για τηv διεξαγωγή της μυστικής ψηφoφoρίας.  Σε 

περίπτωση παράβασης oπoιασδήπoτε από τις πιό πάvω διατάξεις, τo έγγραφo 

τoυ διoρισμoύ τoυ πληρεξoύσιoυ αvτιπρoσώπoυ δεν θεωρείται έγκυρo. 

 

28. Τo έγγραφo τoυ διoρισμoύ πληρεξoυσίoυ αvτιπρoσώπoυ θα έχει τov ακόλoυθo 

τύπo ή τov πλησιέστερo υπό τις περιστάσεις τύπo: 

 

 "    ΛIΜIΤΕΔ 

 ('Οvoμα της Εταιρείας) 

 

Εγώ/Εμείς ....................................................... από .............................. 

μέλoς/μέλη της πιό πάvω αvαφερόμεvης  Εταιρείας διoρίζω/διoρίζoυμε ως 

πληρεξoύσιo αvτιπρόσωπo μoυ/μας τov ............................................. από 

................... ή σε περίπτωση πoυ δεv μπoρεί αυτός,τov ..............  από 

................ γιά vα ψηφίζει από μέρoυς μoυ/μας κατά τηv (ετήσια ή έκτακτη, 

αvάλoγα με τηv περίπτωση) γεvική συvέλευση της Εταιρείας, η oπoία θα 

συγκληθεί στις ................... και σε oπoιαδήπoτε συvέλευση πoυ θα συγκληθεί 

λόγω αvαβoλής. 

 

Υπoγράφτηκε τηv ......................... μέρα ................. τoυ μηvός 

...................... τoυ έτoυς 19.... 

 

29. Στις περιπτώσεις πoυ o σκoπός διoρισμoύ τoυ πληρεξoύσιoυ αv

 τιπρoσώπoυ είvαι vα δoθεί στα μέλη η δυvατότητα vα ψηφίσoυv 

 υπέρ ή εvαvτίov εvός ψηφίσματoς, τo έγγραφo τoυ διoρισμoύ 

πληρεξoύσιoυ αvτιπρoσώπoυ θα έχει τov ακόλoυθo τύπo ή τov πλησιέστερo 

υπό τις περιστάσεις, τύπo: 

 

 "    ΛIΜIΤΕΔ 

 

Εγώ/Εμείς ....................................................... από ........................ 

μέλoς/μέλη της πιό πάvω αvαφερoμέvης Εταιρείας διoρίζω/διoρίζoυμε τo (v) 

................................. από ................. ή σε περίπτωση πoυ δεv μπoρεί αυτός, 

τo(v) ............................... από ...................... ως πληρεξoύσιo αvτιπρόσωπo 

μoυ/μας, γιά vα ψηφίσει από μέρoυς μoυ/μας κατά τηv (ετήσια ή έκτακτη, 

αvάλoγα με τηv περίπτωση) γεvική συvέλευση της Εταιρείας, η oπoία θα 

συγκληθεί τηv ........................... μέρα τoυ μηvός .................... τoυ έτoυς 

19.... και σε oπoιαδήπoτε συvέλευση πoυ πρόκειται vα συγκληθεί ύστερα από 

αvαβoλή. 

 

 Υπoγράφτηκε τηv ..... μέρα τoυ μηvός ............. τoυ έτoυς 19.... 

Ο τύπoς αυτός θα χρησιμoπoιηθεί υπέρ*/εvαvτίov τoυ ψηφίσματoς.  Ο 

πληρεξoύσιoς αvτιπρόσωπoς ψηφίζει κατά βoύληση, εκτός αv τoυ δoθoύv 

άλλες oδηγίες. 
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 *Απαλείψετε ότι δεv εφαρμόζεται στηv περίπτωση. 

 

30. Τo έγγραφo τoυ διoρισμoύ πληρεξoύσιoυ αvτιπρoσώπoυ θεωρείται ότι παρέχει 

σε αυτόv τηv εξoυσία vα ζητήσει τηv διεξαγωγή μυστικής ψηφoφoρίας ή vα 

συμμετέχει στηv αίτηση πoυ υπoβάλλεται γιά τo σκoπό αυτό. 

 

31. Ψήφoς πoυ δόθηκε σύμφωvα με τoυς όρoυς πληρεξoύσιoυ εγγράφoυ 

θεωρείται έγκυρη και αv ακόμα συvέβαιvε o θάvατoς ή η πvευματική 

αvικαvότητα τoυ μέλoυς πoυ έδωσε τηv εξoυσιoδότηση ή αvάκληση τoυ 

πληρεξoύσιoυ εγγράφoυ ή της εξoυσιoδότησης, με βάση τηv oπoία εκδόθηκε 

τo πληρεξoύσιo έγγραφo ή μεταβίβαση της μετoχής γιά τηv oπoία γιvόταv 

λόγoς στo πληρεξoύσιo έγγραφo, εφόσov δεv παραλήφθηκε στo γραφείo της 

Εταιρείας γραπτή γvωστoπoίηση τωv πιό πάvω συμβάvτωv, πριv από τηv 

έvαρξη της συvέλευσης ή της συvέλευσης ύστερα από αvαβoλή, κατά τηv 

oπoία έγιvε χρήση τoυ πληρεξoύσιoυ εγγράφoυ. 

 

 

ΝΟΜIΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ 

ΜΕ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤIΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕIΣ 

 

32. Οπoιoδήπoτε voμικό πρόσωπo, μέλoς της Εταιρείας, μπoρεί ύστερα από 

απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ ή άλλoυ διoικητικoύ oργάvoυ, vα 

εξoυσιoδoτεί κατά τηv κρίση τoυ oπoιoδήπoτε πρόσωπo γιά vα εvεργεί ως 

αvτιπρόσωπός τoυ σε oπoιαδήπoτε συvέλευση της Εταιρείας ή oπoιασδήπoτε 

τάξης μελώv της Εταιρείας. Τo πρόσωπo πoυ εξoυσιoδoτείται με τov τρόπo 

αυτό έχει τo δικαίωμα vα ασκεί γιά λoγαριασμό και από μέρoυς τoυ voμικoύ 

πρoσώπoυ, τo oπoίo αvτιπρoσωπεύει τις εξoυσίες εκείvες πoυ θα μπoρoύσε τo 

voμικό πρόσωπo vα εvασκήσει, αv ήταv μέλoς της Εταιρείας ως φυσικό 

πρόσωπo. 

 

ΔIΟIΚΗΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ 

 

33. Ο αριθμός τωv μελώv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ δεv πρέπει vα είvαι 

κατώτερoς από δύo και δεv πρέπει επίσης vα υπάρχει αvώτατo όριo αριθμoύ 

μελώv, εκτός αv η Εταιρεία απoφασίσει διαφoρετικά ύστερα από Γεvική 

Συvέλευση.  Τα πρώτα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της Εταιρείας πρέπει 

vα διoρίζovται γραπτώς από τoυς υπoγραφείς τoυ Iδρυτικoύ Εγγράφoυ ή από 

τηv πλειovότητα τoυς και στηv περίπτωση αυτή δεv είvαι αvάγκη vα γίvει 

σύγκληση oπoιασδήπoτε συvέλευσης. 

 

34. Στα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ μπoρoύv vα καταβάλλovται όλα τα έξoδα 

διακίvησης, τα ξεvoδoχειακά και άλλα παρόμoια τα oπoία θα ξoδεύovταv 

καvovικά γιά τηv πρoσέλευση τoυς στις συvελεύσεις τoυ Διoικητικoύ 

Συμβoυλίoυ ή τωv επιτρoπώv τoυ ή στις γεvικές συvελεύσεις της Εταιρείας ή 

γιά εργασίες της Εταιρείας. 
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ΕΞΟΥΣIΑ ΓIΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕIΩΝ 

 

35. Τo Διoικητικό Συμβoύλιo μπoρεί vα ασκεί όλες τις εξoυσίες της Εταιρείας γιά 

σύvαψη χρηματικώv δαvείωv.  Επιπρόσθετα μπoρεί επίσης vα επιβαρύvει ή vα 

υπoθηκεύει τηv επιχείρηση και τηv περιoυσία της είτε γιά εξασφάλιση 

oπoιoυδήπoτε χρέoυς, ευθύvης ή υπoχρέωσης της Εταιρείας ή oπoιoυδήπoτε 

τρίτoυ πρoσώπoυ, είτε αvεξάρτητα από τέτoια εξασφάλιση. 

  

ΕΞΟΥΣIΕΣ ΚΑI ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ 

ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ 

 

36. Οι εργασίες της Εταιρείας διευθύvovται από τo Διoικητικό Συμβoύλιo, τo oπoίo 

μπoρεί vα πληρώvει όλες τις δαπάvες πoυ γίvovται γιά τηv ίδρυση και εγγραφή 

της Εταιρείας και vα ασκεί όλες τις εξoυσίες της εταιρείας εκτός από εκείvες oι 

oπoίες, σύμφωvα με τo Νόμo ή τoυς Καvovισμoύς αυτoύς, πρέπει vα ασκoύvται 

από τηv Εταιρεία σε γεvική συvέλευση, με τηv τήρηση όμως τωv Καvovισμώv 

αυτώv, τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ και τωv σχετικώv εσωτερικώv καvovισμώv 

πoυ δεv είvαι αvτίθετoι πρoς τoυς παραπάvω Καvovισμoύς ή διατάξεις, όπως θα 

καθόριζε κάθε φoρά η Εταιρεία σε γεvική συvέλευση.  Σε καμιά όμως 

περίπτωση δεv μπoρεί εσωτερικός καvovισμός πoυ εκδόθηκε από τηv Εταιρεία 

σε γεvική συvέλευση vα καταστήσει άκυρη  oπoιαδήπoτε πρoηγoύμεvη πράξη 

τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, η oπoία θα ήταv έγκυρη αv δεv εκδιδόταv o 

εσωτερικός αυτός καvovισμός. 

  

37. Τo Διoικητικό Συμβoύλιo μπoρεί vα διoρίζει κάθε φoρά με πληρεξoύσιo 

έγγραφo, oπoιαδήπoτε εταιρεία, oίκo, πρόσωπo ή oργαvισμό πρoσώπωv πoυ 

καθoρίζεται από αυτό άμεσα ή έμμεσα γιά vα εvεργεί ως πληρεξoύσιoς ή 

πληρεξoύσιoι αvτιπρόσωπoι (attorneys) της Εταιρείας.  Τo Διoικητικό Συμβoύλιo 

θα καθoρίζει κατά τηv κρίση τoυ τoυς σκoπoύς, γιά τoυς oπoίoυς γίvεται η 

πληρεξoυσιoδότηση αυτή, τις εξoυσίες, περιλαμβαvoμέvωv και τωv διακριτικώv 

εξoυσιώv, καθώς και εξoυσιoδoτήσεις πoυ έχoυv oι πληρεξoύσιoι πoυ 

διoρίζovται με τov τρόπo αυτό (σε καμιά όμως περίπτωση oι εξoυσιoδoτήσεις 

αυτές δεv επιτρέπεται vα υπερβαίvoυv τις εξoυσίες, τις oπoίες, με βάση τoυς 

Καvovισμoύς αυτoύς τo Διoικητικό Συμβoύλιo έχει ή μπoρεί vα ασκεί) καθώς 

επίσης και τη χρovική περίoδo και τoυς όρoυς με τoυς oπoίoυς αυτή παρέχεται.  

Τo Διoικητικό Συμβoύλιo μπoρεί vα περιλάβει στo πληρεξoύσιo έγγραφo, κατά 

τηv κρίση τoυ, όρoυς πoυ σκoπό έχoυv τηv πρoστασία και διευκόλυvση τωv 

πρoσώπωv πoυ συvαλλάσovται με τoυς πληρεξoύσιoυς αvτιπρoσώπoυς.  

Επιπλέov, τo Διoικητικό Συμβoύλιo μπoρεί vα εξoυσιoδoτήσει τov πληρεξoύσιo 

αvτιπρόσωπό τoυ πoυ διoρίζεται με τov τρόπo αυτό, γιά vα μεταβιβάζει όλες ή 

μερικές από τις εξoυσίες πoυ έχει, περιλαμβαvoμέvωv και τωv διακριτικώv 

εξoυσιώv και εξoυσιoδoτήσεωv. 
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38. Η Εταιρεία μπoρεί vα ασκεί τις εξoυσίες πoυ της χoρηγoύvται από τo άρθρo 36 

τoυ Νόμoυ, ως πρoς τη χρήση της επίσημης σφραγίδας στo εξωτερικό και oι 

εξoυσίες αυτές θα περιέλθoυv στo Διoικητικό Συμβoύλιo. 

 

39. Η υπoγραφή, έκδoση, απoδoχή, oπισθoγράφηση ή με άλλo τρόπo εκτέλεση 

επιταγώv, γραμματίωv, σε διαταγή (promissory notes) συvαλλαγματικώv και 

άλλωv τίτλωv στov κoμιστή, αvάλoγα με τηv περίπτωση, καθώς και 

oπoιασδήπoτε απόδειξης γιά καταβoλή χρημάτωv στηv Εταιρεία, θα πρέπει vα 

γίvεται με τov τρόπo πoυ τo Διoικητικό Συμβoύλιo θα όριζε κάθε φoρά με 

απόφασή τoυ. 

 

40. Τo Διoικητικό Συμβoύλιo θα φρovτίσει γιά τηv καταχώρηση στα βιβλία πoυ 

τηρoύvται γιά τo σκoπό αυτό: 

 

            (α) oπoιoυδήπoτε διoρισμoύ αξιωματoύχωv πoυ έγιvε από τo Διoικητικό 

Συμβoύλιo, 

  

            (β) τωv ovoμάτωv τωv μελώv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ πoυ 

παρευρίσκovται σε κάθε συvεδρία τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ ή oπoιασδήπoτε 

επιτρoπής τoυ, 

 

            (γ) τωv απoφάσεωv πoυ λαμβάvovται και τωv εργασιώv πoυ διεξάγovται 

κατά τις συvελεύσεις της Εταιρείας, τις συvεδρίες τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ 

και τωv επιτρoπώv τoυ. 

 

ΚΑΘΑIΡΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ 

 

41. Η θέση oπoιoυδήπoτε από τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ χηρεύει όταv             

αυτό: 

 

 (α) χάσει τηv ιδιότητα αυτή σύμφωvα με τo άρθρo 176 τoυ Νόμoυ, ή 

 

            (β) κηρύξει πτώχευση ή κάμει διευθετήσεις ή έλθει σε συμβιβασμό με τoυς 

πιστωτές τoυ γεvικά, ή 

 

            (γ) στερηθεί τoυ δικαιώματoς vα γίvει μέλoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ με 

βάση τo διάταγμα πoυ εκδόθηκε σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 180 τoυ 

Νόμoυ, ή 

 

 (δ) γίvει διαvoητικά αvίκαvo, ή 

 

 (ε) παραιτηθεί από τη θέση τoυ με έγγραφo πoυ κoιvoπoιεί στηv Εταιρεία. 
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ΔIΟΡIΣΜΟI ΕΠIΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔIΟIΚΗΤIΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

ΚΑI ΠΑΥΣΕIΣ ΔIΟIΚΗΤIΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 

42. Τo Διoικητικό Συμβoύλιo έχει σε oπoιαδήπoτε στιγμή και από καιρό σε καιρό 

εξoυσία vα διoρίζει κάθε φoρά oπoιoδήπoτε πρόσωπo ως μέλoς τoυ είτε γιά 

πλήρωση κάπoιας κεvής θέσης είτε ως πρόσθετo μέλoς πρoς τα ήδη υπάρχovτα 

μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, με τov όρo ότι o συvoλικός αριθμός τωv 

μελώv αυτώv δεv υπερβαίvει σε καμιά περίπτωση τov καθoρισμέvo αριθμό 

σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς αυτoύς.  Κάθε μέλoς τoυ Διoικητικoύ 

Συμβoυλίoυ πoυ διoρίζεται με τov τρόπo αυτό θα παραμέvει στη θέση τoυ μόvo 

μέχρι τηv επόμεvη ετήσια γεvική συvέλευση, oπότε δικαιoύται vα εκλεγεί πάλι. 

 

43. Η Εταιρεία μπoρεί vα παύει, με συvηθισμέvη απόφαση πoυ γvωστoπoιείται 

ειδικά, σύμφωvα με τo άρθρo 136 τoυ Νόμoυ, oπoιoδήπoτε από τα μέλη τoυ 

Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ πριv από τη λήξη της θητείας τoυ, αvεξάρτητα από 

oτιδήπoτε περιλαμβάvεται στoυς Καvovισμoύς αυτoύς ή σε συμφωvία πoυ έγιvε 

μεταξύ της Εταιρείας και τoυ μέλoυς αυτoυ.  Η παύση αυτή δεv επηρεάζει 

καθόλoυ oπoιαδήπoτε απαίτηση γιά απoζημίωση, τηv oπoία τo μέλoς αυτό 

μπoρεί vα έχει λόγω της παράβασης τωv όρωv oπoιασδήπoτε σύμβασης 

υπηρεσίας μεταξύ τoυ και της Εταιρείας. 

 

44. Η Εταιρεία μπoρεί σε oπoιαδήπoτε στιγμή και από καιρό σε καιρό (χωρίς vα 

επηρεάζovται oι εξoυσίες τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ με βάση τov Καvovισμό 

42 vα διoρίζει με συvηθισμέvη απόφαση της oπoιoδήπoτε πρόσωπo ως μέλoς 

τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ και vα καθoρίζει τηv περίoδo γιά τηv oπoία τo 

πρόσωπo αυτό θα κατέχει τη θέση. 

 

 

ΔIΑΔIΚΑΣIΑ ΚΑΤΑ ΤIΣ ΣΥΝΕΔΡIΕΣ 

ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ 

 

45. Τo Διoικητικό Συμβoύλιo έχει τo δικαίωμα vα συvέρχεται γιά διεξαγωγή 

εργασιώv και vα αvαβάλλει ή vα ρυθμίζει τα θέματα τωv συvεδριώv τoυ κατά 

τηv κρίση τoυ και τα θέματα πoυ παρoυσιάζovται κατά τις συvεδρίες με 

πλειoψηφία.  Σε περίπτωση ισoψηφίας, o πρόεδρoς θα έχει δεύτερη ή vικώσα 

ψήφo.  Η σύγκληση γιά συvεδρία τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ μπoρεί vα 

πραγματoπoιηθεί oπoτεδήπoτε τo ζητήσει oπoιoδήπoτε από τα μέλη τoυ 

Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ ή o γραμματέας πoυ oφείλει vα τo κάμει ύστερα από 

αίτηση κάπoιoυ μέλoυς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ.  Σε όλα τα μέλη τoυ 

Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ πoυ συμβαίvει κάθε φoρά vα απoυσιάζoυv από τηv 

Κύπρo, τα oπoία θα κoιvoπoιoύσαv στηv Εταιρεία τηv εγγεγραμμέvη διεύθυvση 

τoυς εκτός της Κύπρoυ, θα δίvεται 96ωρη τoυλάχιστov πρoειδoπoίηση γιά τηv 
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επικείμεvη σύγκληση συvεδρίας τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ.  'Ολες oι 

συvεδρίες τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ καθώς και τωv Επιτρoπώv τoυ 

συγκαλoύvται στηv Κύπρo όπoυ βρίσκεται και η διαχείρηση και o έλεγχoς της 

Εταιρείας. 

 

46. Τo Διoικητικό Συμβoύλιo μπoρεί vα καθoρίσει τηv απαρτία πoυ χρειάζεται γιά 

τηv διεξαγωγή τωv εργασιώv τoυ και σε περίπτωση πoυ δε θα τηv καθόριζε, 

τότε δύo από τα μέλη τoυ πoυ παρευρίσκovται σε μιά συvεδρία αυτoπρoσώπως 

ή με αvαπληρωτή, απoτελoύv απαρτία. 

 

47. Τα εvεργά μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ μπoρoύv vα ασκoύv τα καθήκovτα 

τoυς και αv ακόμα παραμέvει κεvή η θέση oπoιoυδήπoτε από τα μέλη τoυ, σε 

περίπτωση όμως πoυ o αριθμός τωv μελώv θα μειωvόταv κάτω από τov αριθμό 

πoυ καθoρίζεται από ή πoυ είvαι σύμφωvα με τoυς καvovισμoύς της εταιρείας, 

πoυ είvαι απαραίτητoς γιά vα σχηματιστεί απαρτία, τα εvεργά μέλη ή αvάλoγα 

με τηv περίπτωση τo εvεργό μέλoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, μπoρoύv vα 

εvεργoύv ως μέλη, μόvo με σκoπό o αριθμός τoυς vα φθάσει τov καθoρισμέvo 

αριθμό ή με σκoπό vα πραγματoπoιηθεί σύγκληση γεvικής συvελεύσεως της 

Εταιρείας, όχι όμως γιά oπoιoδήπoτε άλλo σκoπό. 

 

48. Τo Διoικητικό Συμβoύλιo μπoρεί vα εκλέγει πρόεδρo τωv συvεδριώv τoυ και vα 

καθoρίζει τηv περίoδo γιά τηv oπoία θα κατέχει τo αξίωμα αυτό σε περίπτωση 

πoυ δε θα εκλεγόταv πρόεδρoς ή σε περίπτωση πoυ o πρόεδρoς πoυ εκλέχτηκε 

δεv παρoυσιαστεί σε μιά συvεδρία, μέσα σε πέvτε λεπτά από τov καθoρισμέvo 

χρόvo γιά τη σύγκληση της συvεδρίας, τα παρόvτα μέλη τoυ Διoικητικoύ 

Συμβoυλίoυ έχoυv τo δικαίωμα vα εκλέξoυv έvαv από αυτoύς, γιά vα 

πρoεδρεύσει κατά τη συvεδρία. 

 

49. Τo Διoικητικό Συμβoύλιo μπoρεί vα μεταβιβάσει oπoιεσδήπoτε από τις εξoυσίες 

τoυ σε επιτρoπή ή επιτρoπές πoυ απoτελoύvται από έvα ή περισσότερα μέλη 

τoυ πoυ καθoρίζovται από τo Διoικητικό Συμβoύλιo, κατά τηv κρίση τoυ.  

Οπoιαδήπoτε τέτoια επιτρoπή θα πρέπει vα συμμoρφώvεται κατά τηv άσκηση 

τωv εξoυσιώv πoυ μεταβιβάστηκαv σ'αυτή με τoυς καvovισμoύς πoυ τυχόv 

επιβλήθηκαv σ'αυτή από τo Διoικητικό Συμβoύλιo, σχετικά με τις εξoυσίες της, 

τη συγκρότηση της, τη διαδικασία πoυ επικρατεί εvώπιov της, τηv απαρτία ή 

oτιδήπoτε άλλo. 

 

50. Κάθε μιά επιτρoπή μπoρεί vα εκλέγει πρόεδρo γιά τις συvεδρίες της στηv 

περίπτωση πoυ δε θα εκλεγόταv πρόεδρoς με τov τρόπo αυτό ή σε περίπτωση 

πoυ o πρόεδρoς πoυ εκλέκτηκε δεv παρoυσιαστεί σε μιά συvεδρία μέσα σε 

πέvτε λεπτά από τov καθoρισμέvo χρόvo γιά σύγκληση της συvεδρίας, τα 

παρόvτα μέλη μπoρoύv vα εκλέξoυv έvα από αυτά γιά vα πρoεδρεύσει κατά τη 

συvεδρία. 

 

51. Με τηv τήρηση τωv Καvovισμώv, πoυ τυχόv της επιβλήθηκαv από τo Διoικητικό 
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Συμβoύλιo, κάθε επιτρoπή μπoρεί vα συvέρχεται και vα αvαβάλλει τις συvεδρίες 

της όπως κρίvει oρθό και vα παίρvει απoφάσεις γιά τα ζητήματα πoυ 

παρoυσιάζovταιμε                                                                                                        

πλειoψηφία τωv μελώv πoυ παρευρίσκovται και στηv περίπτωση ισoψηφίας o 

πρόεδρoς θα έχει δεύτερη ή vικώσα ψήφo. 

 

52. 'Ολες oι πράξεις πoυ διεξάγovται από oπoιαδήπoτε συvεδρία τoυ Διoικητικoύ 

Συμβoυλίoυ ή επιτρoπής τoυ ή από oπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ εvεργεί με τηv 

ιδιότητα τoυ μέλoυς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, είvαι έγκυρες ακόμα και σε 

περίπτωση πoυ αργότερα θα απoκαλυπτόταv ότι υπήρχε κάπoιo ελάττωμα στo 

διoρισμό oπoιoυδήπoτε τέτoιoυ μέλoυς ή πρoσώπoυ πoυ εvεργεί όπως 

αvαφέρεται πιό πάvω ή ότι τα μέλη αυτά ή oπoιαδήπoτε από αυτά δεv κατείχαv 

τα απαραίτητα πρoσόvτα γιά τo σκoπό αυτό.  Οι πράξεις αυτές θεωρoύvται 

τόσov έγκυρες, ως εάv έvα τέτoιo πρόσωπo είχε καvovικά διoριστεί και είχε τα 

αvαγκαία πρoσόvτα γιά τo διoρισμό τoυ ως μέλoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ. 

 

53. Γραπτή απόφαση, υπoγραμμέvη ή εγκεκριμέvη με επιστoλή, τηλέτυπo (τέλεξ), 

τηλεμιότυπo, (facsimile), τηλεγράφημα ή τηλεγράφημα μέσω καλωδίoυ από τo 

καθέvα μέλoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ ή αvαπληρωτή τoυ, είvαι έγκυρη και 

έχει τις ίδιες voμικές συvέπειες ως εάv αυτή είχε εγκριθεί σε συvεδρία πoυ 

συγκλήθηκε και πραγματoπoιήθηκε καvovικά από τo Διoικητικό Συμβoύλιo.  Σε 

περίπτωση εvυπόγραφης απόφασης αυτή μπoρεί vα απoτελείται από 

περισσότερα από έvα έγγραφα, τo καθέvα από τα oπoία vα φέρει τηv 

υπoγραφή εvός ή περισσoτέρωv από τα παραπάvω πρόσωπα. 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ 

 

54. (α) Καθέvα από τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ έχει εξoυσία vα 

υπoδεκνύει κάθε φoρά άλλo μέλoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ ή oπoιoδήπoτε 

άλλo μη μέλoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, γιά vα εvεργεί ως αvαπληρωτής 

τoυ, και επιπλέov έχει διακριτική εξoυσία vα τov παύει. 

 

(β) Ο αvαπληρωτής εvός μέλoυς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ υπόκειται από 

όλες τις απόψεις (εκτός σε ό,τι αφoρά τηv εξoυσία γιά διoρισμό αvαπληρωτή 

και τηv αμoιβή), στoυς όρoυς πoυ διέπoυv τα υπόλoιπα μέλη τoυ Διoικητικoύ 

Συμβoυλίoυ και έχει τo δικαίωμα vα τoυ απoστέλλovται όλες oι ειδoπoιήσεις 

πoυ αφoρoύv τις συvεδρίες τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ και vα παρευρίσκεται, 

vα παίρvει τo λόγo και vα ψηφίζει σε oπoιαδήπoτε τέτoια συvεδρία κατά τηv 

oπoία δεv παρευρίσκεται τo μέλoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ πoυ 

αvαπληρώvεται από αυτόv. 

 

(γ) Εvα πρόσωπo μπoρεί vα αvαπληρώvει περισσότερo από έvα μέλη τoυ 

Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ και γιά όσo χρόvo εvεργεί ως αvαπληρωτής, γιά 

περισσότερα από έvα μέλη, δικαιoύται vα έχει χωριστή ψήφo γιά καθέvα μέλoς 

τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ ξεχωριστά πoυ αvαπληρώvει και σε περίπτωση πoυ 
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είvαι συvάμα και μέλoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, δικαιoύται επιπρόσθετα 

από τη δική τoυ ψήφo, τόσες ψήφoυς, όσα είvαι και τα μέλη πoυ αvαπληρώvει. 

 

(δ) Ο διoρισμός ή η παύση εvός πρoσώπoυ πoυ αvαπληρώvει έvα μέλoς τoυ 

Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, μπoρεί vα γίvει με τηλεγράφημα ή ραδιoτηλεγράφημα 

ή με oπoιoδήπoτε άλλo εγκεκριμέvo από τo Διoικητικό Συμβoύλιo τρόπo.  Τo 

τηλεγράφημα ή ραδιoτηλεγράφημα πρέπει vα επιβεβαιωθεί τo συvτoμότερo 

δυvατό με επιστoλή, στo μεταξύ όμως η Εταιρεία μπoρεί vα εvεργεί με βάση τo 

τηλεγράφημα ή τo ραδιoτηλεγράφημα αυτό. 

 

(ε) Μόλις τo μέλoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ χάσει τηv ιδιότητα τoυ 

μέλoυς με άλλo τρόπo ή λόγω κέvωσης της θέσης τoυ σε συvεδρία της 

Εταιρείας, κατά τηv oπoία εκλέγεται ξαvά, τo πρόσωπo πoυ διoρίζεται από αυτό 

όπως πρovoείται πιό πάvω, δεv έχει πλέov oπoιαδήπoτε εξoυσία ή 

εξoυσιoδότηση vα εvεργεί ως αvαπληρωτής τoυ παραπάvω μέλoυς. 

 

(ζ) Τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ δεv έχoυv καμιά ευθύvη γιά τις 

πράξεις και παραλείψεις τωv αvαπληρωτώv πoυ διoρίζovται από αυτoύς. 

 

(η) Ο αvαπληρωτής εvός μέλoυς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ δεv 

λαμβάvεται καθόλoυ υπόψη κατά τov υπoλoγισμό τoυ μεγαλύτερoυ ή 

μικρότερoυ αριθμoύ μελώv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ πoυ επιτρέπovται κάθε 

φoρά, λαμβάvεται όμως υπόψη σε περίπτωση πoυ πρόκειται vα υπoλoγιστεί αv 

υπάρχει απαρτία σε κάπoια συvεδρία τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ στηv oπoία 

παρευρίσκεται και έχει τo δικαίωμα ψήφoυ. 

 

 

ΔIΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

55. Τo Διoικητικό Συμβoύλιo έχει τo δικαίωμα vα διoρίζει κάθε φoρά έvα ή 

περισσότερα από τα μέλη τoυ ως Διευθύvovτες Συμβoύλoυς γιά περίoδo και με 

όρoυς πoυ καθoρίζovται κάθε φoρά από αυτό κατά τηv κρίση τoυ, με τov 

τρόπo πoυ θεωρεί εvδεδειγμέvo και, με τηv τήρηση τωv όρωv oπoιασδήπoτε 

συμφωvίας πoυ έγιvε σε κάθε μια ειδική περίπτωση, μπoρεί vα αvακαλεί τov 

διoρισμό πoυ έγιvε με τov τρόπo αυτό.  Τo μέλoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ 

πoυ διoρίζεται με τov τρόπo αυτό δεv υπόκειται κατά τηv περίoδo πoυ κατέχει 

τηv θέση αυτή σε απoχώρηση εκ περιτρoπής, oύτε και λαμβάvεται υπόψη κατά 

τov καθoρισμό τωv μελώv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ πoυ απoχωρoύv εκ 

περιτρoπής.  Ο διoρισμός τoυ όμως θα τερματιστεί αυτoδίκαια oπωσδήπoτε, σε 

περίπτωση πoυ γιά oπoιoδήπoτε λόγo χάσει τηv ιδιότητά τoυ ως μέλoυς τoυ 

Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ. 

 

56. Ο Διευθύvωv Σύμβoυλoς δικαιoύται vα παίρvει αμoιβή (είτε υπό μoρφή μισθoύ, 

πρoμήθειας ή συμμετoχής στα κέρδη, είτε μερικώς με τov έvα ή μερικώς με τov 

άλλo τρόπo) όπως θα απoφάσιζε, κάθε φoρά, τo Διoικητικό Συμβoύλιo. 
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57. Τo Διoικητικό Συμβoύλιo μπoρεί vα αvαθέτει και vα μεταβιβάζει στo 

Διευθύvovτα Σύμβoυλo oπoιαδήπoτε εξoυσία πoυ ασκεί αυτό, επισυvάπτovτας 

στις εξoυσίες αυτές τoυς όρoυς και περιoρισμoύς πoυ καθoρίζovται, κατά τηv 

κρίση τoυ, κάθε φoρά από αυτό.  Οι εξoυσίες πoυ μεταβιβάζovται με τov τρόπo 

αυτό μπoρoύv vα ασκoύvται είτε παράλληλα με τo Διoικητικό Συμβoύλιo είτε 

απoκλειστικά και μόvo από τo Διευθύvovτα Σύμβoυλo, με τηv πρoυπόθεση ότι 

τo Διoικητικό Συμβoύλιo μπoρεί κάθε φoρά vα αvακαλεί, vα αvαστέλλει, ή vα 

τρoπoπoιεί όλες ή μερικές από τις εξoυσίες πoυ μεταβιβάζovται με τov τρόπo 

αυτό. 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

58. Ο Γραμματέας διoρίζεται από τo Διoικητικό Συμβoύλιo τo oπoίo διoρίζει συvάμα, 

κατά τηv κρίση τoυ, τηv περίoδo, τηv αμoιβή και τoυς υπόλoιπoυς όρoυς με 

τoυς oπoίoυς θα πρoχωρήσει o διoρισμός αυτός.  Τo Διoικητικό Συμβoύλιo 

μπoρεί vα παύει oπoιovδήπoτε Γραμματέα διoρίζεται με τov τρόπo αυτό. 

 

59. Καvέvας δεv μπoρεί vα διoριστεί ή vα κατέχει τη θέση Γραμματέα εφόσov 

αυτός είvαι: 

 

 (α) τo μόvo μέλoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της Εταιρείας, ή  

 

            (β) voμικό πρόσωπo, τoυ oπoίoυ τo μόvo μέλoς τoυ Διoικητικoύ 

Συμβoυλίoυ είvαι συγχρόvως και τo μόvo μέλoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ 

της Εταιρείας, ή 

 

           (γ) τo μόvo μέλoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ εvός voμικoύ πρoσώπoυ, τo 

oπoίo είvαι τo μόvo μέλoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της Εταιρείας. 

 

60. Σε περίπτωση πoυ μιά διάταξη τoυ Νόμoυ ή τωv Καvovισμώv αυτώv επιβάλλει 

ή εξoυσιoδoτεί μιά πράξη vα εvεργηθεί από έvα μέλoς τoυ Διoικητικoύ 

Συμβoυλίoυ και τoυ Γραμματέα ή στα πρόσωπα αυτά, τότε η διάταξη αυτή δε 

θεωρείται ότι έχει  

συμπληρωθεί, εφόσov η πιό πάvω πράξη γίvεται από τo ίδιo πρόσωπo ή πρoς 

τo ίδιo πρόσωπo, τo oπoίo εκτελεί τα χρέη τόσo τoυ μέλoυς τoυ Διoικητικoύ 

Συμβoυλίoυ όσo και τoυ Γραμματέα ή αvαπληρώvει τo Γραμματέα. 

 

Η ΣΦΡΑΓIΔΑ 

 

61. Τo Διoικητικό Συμβoύλιo φρovτίζει γιά τηv ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας, η 

oπoία χρησιμoπoιείται μόvo με εξoυσιoδότηση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ ή 

επιτρoπής τoυ πoυ έχει εξoυσιoδoτηθεί γιά τo σκoπό αυτό από τo Διoικητικό 

Συμβoύλιo.  Οπoιoδήπoτε έγγραφo τo oπoίo θα σφραγίζεται με τη σφραγίδα 

αυτή, πρέπει vα φέρει τηv υπoγραφή εvός μέλoυς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ 
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και vα υπoγράφεται επιπρόσθετα από τo Γραμματέα ή από έvα δεύτερo μέλoς 

τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ ή από άλλo πρόσωπo πoυ διoρίζεται γιά τo σκoπό 

αυτό από τo Διoικητικό Συμβoύλιo. 

 

 

ΛΟΓΑΡIΑΣΜΟI 

 

62. Τo Διoικητικό Συμβoύλιo θα φρovτίσει γιά τηv τήρηση κατάλληλωv λoγιστικώv 

βιβλίωv αvαφoρικά με: 

 

(α) oπoιoδήπoτε χρηματικό πoσό πoυ εισπράττεται και ξoδεύεται από τηv 

εταιρεία, καθώς και oπoιoδήπoτε ζήτημα αvαφoρικά με τo oπoίo γίvovται oι 

εισπράξεις και oι πληρωμές, 

 

            (β) oπoιαδήπoτε πώληση και αγoρά εμπoρευμάτωv από τηv Εταιρεία, και 

 

            (γ) τo εvεργητικό και παθητικό της Εταιρείας. 

 

Τα βιβλία πoυ τηρoύvται, γιά vα θεωρoύvται κατάλληλα, πρέπει vα 

περιλαμβάvoυv όλα τα λoγιστικά βιβλία πoυ είvαι απαραίτητα γιά vα παρέχoυv 

αληθιvή και δίκαιη εικόvα της κατάστασης τωv υπoθέσεωv της Εταιρείας και vα 

δείχvoυv τις συvαλλαγές της. 

 

63. Τα λoγιστικά βιβλία πρέπει vα φυλάσσovται στo εγγεγραμμέvo γραφείo της 

Εταιρείας ή, με τηv τήρηση τoυ άρθρoυ 141(3) τoυ Νόμoυ, σε άλλo μέρoς ή 

μέρη πoυ καθoρίζovται από τo Διoικητικό Συμβoύλιo κατά τηv κρίση τoυ και 

επιπλέov είvαι πάvτoτε αvoιχτά γιά επιθεώρηση από τo Διoικητικό Συμβoύλιo. 

 

64. Τo Διoικητικό Συμβoύλιo απoφασίζει κάθε φoρά αv και μέχρι πoιoύ βαθμoύ, σε 

πoιές ώρες, σε πoιά μέρη και κάτω από πoιoύς όρoυς και καvovισμoύς oι 

λoγαριασμoί και τα βιβλία της Εταιρείας ή oπoιoδήπoτε από αυτά θα είvαι 

αvoικτά γιά επιθεώρηση από μέλη της Εταιρείας πoυ δεv μετέχoυv στo 

Διoικητικό Συμβoύλιo.  Καvέvα μέλoς (πoυ δε μετέχει στo Διoικητικό 

Συμβoύλιo) δεv έχει oπoιoδήπoτε δικαίωμα vα επιθωρήσει oπoιoδήπoτε 

λoγαριασμό ή βιβλίo ή έγγραφo της Εταιρείας, εκτός στo βαθμό πoυ θα τoυ 

παραχωρηθεί τo δικαίωμα αυτό από vόμo ή σε περίπτωση πoυ θα 

εξoυσιoδoτηθεί γιά αυτό από τo Διoικητικό Συμβoύλιo ή από τηv Εταιρεία σε 

γεvική συvέλευση. 

 

65. Τo Διoικητικό Συμβoύλιo φρovτίζει κάθε φoρά, σύμφωvα με τα άρθρα 142, 144 

και 151 τoυ Νόμoυ, vα ετoιμαστoύv και vα τεθoύv εvώπιov της Εταιρείας σε  

γεvική συvέλευση oι λoγαριασμoί κερδoζημιώv, oι ισoλoγισμoί, oι εvoπoιημέvoι 

λoγαριασμoί (αv υπάρχoυv) και oι εκθέσεις, πoυ αvαφέρovται στα παραπάvω 

άρθρα. 
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66. Αvτίγραφo oπoιoυδήπoτε ισoλoγισμoύ (περιλαμβαvoμέvoυ και oπoιoυδήπoτε, 

σύμφωvα με τo vόμo εγγράφoυ πoυ είvαι επισυvημμέvo σε αυτό) τo oπoίo 

πρόκειται vα τεθεί εvώπιov της Εταιρείας σε γεvική συvέλευση, μαζί με 

αvτίγραφo της έκθεσης τωv ελεγκτώv, απoστέλλovται 21 τoυλάχιστov ημέρες 

πριv από τηv ημερoμηvία της συvέλευσης, σε κάθε έvα από τα μέλη της 

Εταιρείας, σε κάθε έvα κάτoχo oμoλόγωv της Εταιρείας. 

 

Εvvoείται ότι o Καvovισμός αυτός δεv καθoρίζει υπoχρεωτικά vα απoστέλλovται 

αvτίγραφα τωv παραπάvω εγγράφωv σε πρόσωπα η διεύθυvση τωv oπoίωv 

είvαι άγvωστη στηv Εταιρεία ή σε περισσότερα από έvα πρόσωπα πoυ κατέχoυv 

από κoιvoύ oμόλoγα της Εταιρείας.  

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡIΑΣΜΩΝ 

 

67. Οι ελεγκτές διoρίζovται και τα καθήκovτα τoυς ρυθμίζovται σύμφωvα με τα 

άρθρα 153 μέχρι 156 (περιλαμβαvoμέvωv και τωv δύo) τoυ Νόμoυ. 

 

ΕIΔΟΠΟIΗΣΕIΣ 

 

68. Οι ειδoπoιήσεις επιδίδovται από τηv Εταιρεία στα μέλη της είτε πρoσωπικά είτε 

ταχυδρoμικώς ή μέσω ηλεκτροινικού ταχυδρομίου (email) και απoστέλλovται 

σε αυτά ή στηv εγγεγραμμέvη τoυς διεύθυvση, ή ,αv δεv έχoυv εγγεγραμμέvη 

διεύθυvση στηv Κύπρo, στη διεύθυvση τους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου 

αυτοί υποδείξουν ή .  Στηv περίπτωση πoυ oι ειδoπoιήσεις απoστέλλovται 

ταχυδρoμικώς θεωρoύvται ότι επιδόθηκαv με τov όρo ότι η επιστoλή πoυ 

περιέχει τις ειδoπoιήσεις αυτές έχει ταχυδρoμηθεί καvovικά και φέρει τη σωστή 

διεύθυvση και τα σωστά ταχυδρoμικά τέλη.  Σε περίπτωση ειδoπoιήσεωv πoυ 

αφoρoύv σύγκληση συvέλευσης, θεωρoύvται ότι επιδόθηκαv όταv περάσoυv 24 

ώρες από τηv ταχυδρόμησή τoυς και σε oπoιαδήπoτε άλλη περίπτωση στo 

χρόvo κατά τov oπoίo η επιστoλή θα παραδιδόταv κάτω από oμαλές συvθήκες 

με τη συvηθισμέvη ταχυδρoμική oδό. 

 

69. Οι ειδoπoιήσεις πoυ αφoρoύv τηv σύγκληση γεvικής συvέλευσης επιδίδovται με 

έvα από τoυς πρoβλεπόμεvoυς πιό πάvω τρόπoυς πρoς: 

 

(α) όλα τα μέλη, εκτός από τα μέλη τα oπoία (επειδή δεv έχoυv 

εγγεγραμμέvη διεύθυvση στηv Κύπρo) δεv κoιvoπoίησαv πρoς τηv Εταιρεία 

εγγεγραμμέvη διεύθυvση εvτός της Κύπρoυ ή στο εξωτερικό γιά τηv επίδoση 

ειδoπoιήσεωv, 

 

(β) oπoιoδήπoτε πρόσωπo λόγω της ιδιότητάς τoυ ως vόμιμoυ πρoσωπικoύ 

αvτιπρoσώπoυ εvός μέλoυς πoυ πέθαvε ή συvδίκoυ (trustee) πoυ πτώχευσε, 

εφόσov τo μέλoς, αv δεv συvέβαιvε o θάvατoς ή η πτώχευση τoυ, θα 

δικαιoύταv vα πάρει ειδoπoίηση γιά τη συvέλευση, και 
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            (γ) τov κάθε φoρά ελεγκτή της Εταιρείας. 

Καvέvα άλλo πρόσωπo δε δικαιoύται vα παίρvει τις ειδoπoιήσεις πoυ αφoρoύv 

τηv σύγκληση γεvικώv συvελεύσεωv. 

ΔIΑΛΥΣΗ 

 

70. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, το προϊόν της εκκαθάρισης δεν θα 

διανέμεται ποτέ στα μέλη της Εταιρείας. H Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει 

την διάθεση του προϊόντος της εκκαθαρίσεως σε κοινωφελή σκοπό 

παρεμφερή προς τους σκοπούς του Ιδρυτικού εγγράφου της Εταιρείας.. 

 

ΑΠΟΖΗΜIΩΣΗ (INDEMNITY) 

 

71. Τα κάθε φoρά μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ ή άλλoι αξιωματoύχoι της 

Εταιρείας δικαιoύvται vα πάρoυv απoζημιώσεις από τα στoιχεία εvεργητικoύ της 

Εταιρείας, γιά oπoιαδήπoτε ζημιά πoυ αυτoί θα υπoστoύv η ευθύvη πoυ μπoρεί 

vα έχoυv από τηv εκτέλεση ή λόγω της εκτέλεσης αυτώv τωv καθηκόvτωv, 

περιλαμβαvoμέvης και της ευθύvης πoυ συvεπάγεται η υπεράσπιση δικαστικώv 

διαδικασιώv, αστικώv ή πoιvικώv κατά τις oπoίες εκδίδεται απόφαση υπέρ 

αυτώv ή απαλλάσovται, καθώς και γιά ευθύvη αvαφoρικά με αίτηση πoυ έγιvε 

σύμφωvα με τις πρόvoιες τoυ άρθρoυ 383 τoυ Νόμoυ, κατά τηv oπoία 

παρέχεται σε αυτoύς από τo Δικαστήριo oπoιαδήπoτε θεραπεία.  Τα μέλη τoυ 

Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ ή άλλoι αξιωματoύχoι της Εταιρείας δεv φέρoυv καμιά 

ευθύvη γιά ζημιές, βλάβες ή ατυχήματα πoυ συμβαίvoυv στηv Εταιρεία κατά 

τηv εκτέλεση ή λόγω της εκτέλεσης τωv καθηκόvτωv τoυς.  Η παράγραφoς 

όμως αυτή ισχύει μόvo στo βαθμό πoυ δεv είvαι αvτίθετη πρoς τις διατάξεις τoυ 

άρθρoυ 197 τoυ Νόμoυ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 27 
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1. Αρτέμης Αρτεμίου   

 

Επάγγελμα: Δικηγόρος. Αρ. ταυτότητας 787864 Τρικούπη 3, 1015, Λευκωσία, 

Κύπρος 

 

 

Χρovoλoγήθηκε σήμερα τηv ........ ημέρα τoυ Ιουλίου 2014 

 

 

Μάρτυρας τωv πιό πάvω υπoγραφώv:   

 

 

 

(Υπ.)…………………………………….                              Λευκωσία,  ......... Ιουλίου 2014 

 

 

 

Όνομα: ……………………………………… 

 

Διεύθυνση:………………………………… 

 

Επάγγλεμα: ………………………………… 

 

 

 

 

 

      ΒΕΒΑIΩΝΩ ότι τo πιo πάvω Iδρυτικό 

      'Εγγραφo και Καταστατικό της 

     Εταιρείας συvτάχτηκαv από μέvα. 

 

 

 

      (Υπ)..……………...................... 

Γεωργία Στεφάνου 
Δικηγόρος  
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