ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ
Πξννίκην.

Δπεηδή,

ζχκθσλα

κε

ην

επηθαηξνπνηεκέλν

Μλεκφλην

πλαληίιεςεο κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο
Δπξσπατθήο

Δπηηξνπήο,

Μεραληζκνχ

ηαζεξφηεηαο

Μλεκνλίνπ
κεηαμχ

Οηθνλνκηθήο

ηεο

Κππξηαθήο

Ννκηζκαηηθνχ

Σακείνπ,

κεηαξξχζκηζεο πνπ ζα
αθεξεγγπφηεηαο

γηα

εθ

κέξνπο
θαη

θαη

ηνπ

Δπξσπατθνχ

επηθαηξνπνηεκέλνπ

Υξεκαηνπηζησηηθήο

Γεκνθξαηίαο
ζηα

θαη

πιαίζηα

εηζαγάγεη

θπζηθά

ηνπ

θαη

ηνπ

Πνιηηηθήο
Γηεζλνχο

νινθιεξσκέλεο

θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο
λνκηθά

πξφζσπα,

ζα

εθζπγρξνληζηεί ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο εηαηξεηψλ,
Δπεηδή, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην
Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,
θαζψο θαη ελεκέξσζε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη
ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηαζεξφηεηαο, ελέθξηλε ην πιαίζην
αθεξεγγπφηεηαο αλαθνξηθά κε ηελ νινθιεξσκέλε κεηαξξχζκηζε
γηα δηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο,
Δπεηδή, ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ κε Απφθαζή ηεο
πηνζέηεζε ηηο πξφλνηεο ηνπ ελ ιφγσ πιαηζίνπ αθεξεγγπφηεηαο,
Δπεηδή, ζηελ παξνχζα θάζε ε Γεκνθξαηία δηέξρεηαη δχζθνιε
νηθνλνκηθή πεξίνδν θαη είλαη αλαγθαία ε δηαζθάιηζε ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο,

Δπεηδή, πξνο απνθπγή πεξαηηέξσ επηδείλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο
θαη

δεκνζηνλνκηθήο

θαηάζηαζεο,

είλαη

αλαγθαίν

φπσο

αληηκεησπηζηεί ην ππέξκεηξα ςειφ επίπεδν ηδησηηθνχ ρξένπο,
πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξένπο ησλ εηαηξεηψλ,

Δπεηδή, ζα πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ εηδηθέο πξφλνηεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ εγγπεηψλ νη νπνίνη παξείραλ εγγπήζεηο ζε
ζρέζε κε ρξένο ηεο εηαηξείαο ε νπνία βξίζθεηαη ππφ εθθαζάξηζε
ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα
πξνζηαηεχνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εγγπεηψλ, ηεο εηαηξείαο θαη
ησλ πηζησηψλ, κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπο,
κε ηξφπν πνπ λα πξνζηαηεχεηαη ν ππξήλαο ησλ δηθαησκάησλ
φισλ ηνπο, θαη
Δπεηδή, νη πθηζηάκελεο δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο V ηνπ πεξί
Δηαηξεηψλ Νφκνπ, νη νπνίεο, κεηαμχ άιισλ, θαζνξίδνπλ ην
λνκηθφ πιαίζην ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο
εθθαζάξηζεο, ρξήδνπλ κεηαξξχζκηζεο, θαζφηη ε ηξέρνπζα
δηαδηθαζία θξίλεηαη αλεπαξθήο θαη ρξνλνβφξα θαη απαηηείηαη ν
εθζπγρξνληζκφο ηεο, κέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ
λνκηθνχ πιαηζίνπ, δηεπθνιχλνληαο ηε γξήγνξε δηεθπεξαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο θαη δηαζθαιίδνληαο ηελ επηζηξνθή ησλ
παξαγσγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πίζσ ζηελ νηθνλνκία,
Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:
πλνπηηθφο

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Δηαηξεηψλ

ηίηινο.

(Σξνπνπνηεηηθφο) (Αξ. 3) Νφκνο ηνπ 2015 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί

Κεθ.113.

κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ν

9 ηνπ 1968 βαζηθφο λφκνο»).
76 ηνπ 1977
17 ηνπ 1979
105 ηνπ 1985
198 ηνπ 1986
19 ηνπ 1990
41(Ι) ηνπ 1994
15(Ι) ηνπ 1995
21(Ι) ηνπ 1997
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82(Ι) ηνπ 1999
149(Ι) ηνπ 1999
2(Ι) ηνπ 2000
135(Ι) ηνπ 2000
151(Ι) ηνπ 2000
76(Ι) ηνπ 2001
70(Ι) ηνπ 2003
167(Ι) ηνπ 2003
92(Ι) ηνπ 2004
24(Ι) ηνπ 2005
129(I) ηνπ 2005
130(I) ηνπ 2005
98(I) ηνπ 2006
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
42(I) ηνπ 2010
60(I) ηνπ 2010
88(I) ηνπ 2010
53(I) ηνπ 2011
117(I) ηνπ 2011
145(Ι) ηνπ 2011
157(Ι) ηνπ 2011
198(Ι) ηνπ 2011
64(Ι) ηνπ 2012
98(Ι) ηνπ 2012
190(Ι) ηνπ 2012
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203(Ι) ηνπ 2012
6(Ι) ηνπ 2013
90(Ι) ηνπ 2013
74(Ι) ηνπ 2014
75(Ι) ηνπ 2014
18(Ι) ηνπ 2015
...(Ι) ηνπ 2015.
Σξνπνπνίεζε

2. Σν εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 198 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο

ηνπ άξζξνπ 198 αθνινχζσο:
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

(α)

Με ηε δηαγξαθή απφ απηφ ηεο θξάζεο «αξηζκφ πνπ
αληηπξνζσπεχεη ηξία ηέηαξηα ζε» (πξψηε γξακκή)· θαη

(β)

κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε θξάζε «ηάμεο πηζησηψλ ή»
(δεχηεξε γξακκή), ηεο θξάζεο «ζε αξηζκφ ςήθσλ».

Σξνπνπνίεζε

3. Σν εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 210 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε

ηνπ άξζξνπ 210 ηελ αληηθαηάζηαζε απφ απηφ ηεο ιέμεο «Αξρηδηθαζηή» (ηξίηε γξακκή), κε
ηνπ βαζηθνχ

ηε θξάζε «Πξφεδξν ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ».

λφκνπ.
Σξνπνπνίεζε

4. Σν άξζξν 212 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

ηνπ άξζξνπ 212
ηνπ βαζηθνχ

(α)

λφκνπ.

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (α) απηνχ, ηεο θξάζεο
«πεληαθφζηεο ιίξεο» (δεχηεξε γξακκή), κε ηε θξάζε «πέληε
ρηιηάδεο επξψ (€5.000)»·

(β)

κε ηε δηαγξαθή ζηελ παξάγξαθν (α) απηνχ, ακέζσο κεηά ηε
ιέμε «εηαηξείαο» (ηξίηε γξακκή), ηνπ ζεκείνπ ηνπ θφκκαηνο θαη
κε ηε δηαγξαθή ηεο θξάζεο «ππνγξακκέλε απφ απηφλ»
(ηέηαξηε γξακκή)·
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(γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (γ) απηνχ, κε ηελ
αθφινπζε λέα παξάγξαθν:
«(γ) αλ απνδεηρζεί, πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ φηη ε
εηαηξεία είλαη αλίθαλε λα πιεξψζεη ηα ρξέε ηεο θαηά ην ρξφλν
πνπ απηά θαζίζηαληαη πιεξσηέα θαη, γηα απφθαζε θαηά πφζν
εηαηξεία είλαη αλίθαλε λα πιεξψζεη ηα ρξέε ηεο θαηά ην ρξφλν
πνπ απηά θαζίζηαληαη πιεξσηέα, ην Γηθαζηήξην ιακβάλεη
ππφςε ηηο ελδερφκελεο θαη κειινληηθέο ππνρξεψζεηο ηεο
εηαηξείαο· ή»· θαη
(δ) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (γ) απηνχ, ηεο
αθφινπζεο λέαο παξαγξάθνπ:
«(δ) αλ απνδεηρζεί, πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, φηη ε
αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο είλαη
κηθξφηεξε απφ ην πνζφ ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο, ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο ελδερφκελεο θαη κειινληηθέο ππνρξεψζεηο ηεο.».
Σξνπνπνίεζε

5. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο

ηνπ άξζξνπ 213

αθνινχζσο:

ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

(α)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε απφ απηφ ηνπ θεηκέλνπ πνπ αξρίδεη κε
ηε ιέμε «Αίηεζε» (πξψηε γξακκή) θαη ηειεηψλεη κε ηε ιέμε
«μερσξηζηά:» (έθηε γξακκή), κε ην αθφινπζν λέν θείκελν:
«(1)

Αίηεζε ζην Γηθαζηήξην γηα ηελ εθθαζάξηζε εηαηξείαο

γίλεηαη κε αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη, ηεξνπκέλσλ ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα
αθφινπζα πξφζσπα:
(α)

Σελ εηαηξεία·
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(β)

πηζησηή

ή

νπνησλδήπνηε

πηζησηέο,

πεξηιακβαλνκέλσλ

ελδερφκελσλ

ή

κειινληηθψλ

πηζησηψλ·
(γ)

ζπλεηζθνξέα ή ζπλεηζθνξείο·

(δ)

ζχλδηθν άιινπ θξάηνπο κέινπο, φπσο απηφο νξίδεηαη
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (β) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ

Δπίζεκε

Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1346/2000 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

Δθεκεξίδα

29εο Μαΐνπ πεξί ησλ δηαδηθαζηψλ αθεξεγγπφηεηαο θαη

ηεο

ν νπνίνο δηνξίδεηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ δηθαζηηθψλ

Δ.Δ.:L160,

δηαδηθαζηψλ δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ

30.6.2000,

άξζξνπ 3 ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ, φπσο απηφο

ζ.1.

εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·
(ε)

πξνζσξηλφ

ζχλδηθν,

ν

νπνίνο

νξίδεηαη

απφ

δηθαζηήξην άιινπ θξάηνπο κέινπο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 38 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1346/2000 ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 29εο Μαΐνπ πεξί ησλ δηαδηθαζηψλ
αθεξεγγπφηεηαο·
(ζη) εμεηαζηή·
(δ) ηνλ επίζεκν παξαιήπηε ζχκθσλα κε ην εδάθην (1)
ηνπ άξζξνπ 222·
ή απφ φια ή νπνηαδήπνηε απφ ηα πξφζσπα απηά, καδί ή
μερσξηζηά:»· θαη
(β)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (i) ηεο παξαγξάθνπ (α)
ηεο επηθχιαμεο απηνχ, κε ηελ αθφινπζε λέα ππνπαξάγξαθν (i):
«(i) ν αξηζκφο ησλ κειψλ ζε πεξίπησζε δεκφζηαο εηαηξείαο
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κεηψλεηαη ζε ιηγφηεξν απφ επηά· ή».
Σξνπνπνίεζε

6. Σν άξζξν 219 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

ηνπ άξζξνπ 219
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.
(α)

Με ηελ αξίζκεζε ηνπ πθηζηάκελνπ θεηκέλνπ απηνχ ζε εδάθην
(1)·

(β)

κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ, φπσο απηφ
αξηζκήζεθε ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, σο αθνινχζσο:

(i)

Με ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε ιέμε «ακέζσο»
(δεχηεξε γξακκή), ηεο θξάζεο «θαη φρη αξγφηεξα απφ
ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ έθδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο»·
θαη

(ii)

κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε ιέμε «εηαηξεία»
(ηέηαξηε γξακκή), ηεο θξάζεο «θαη δεκνζηεχεη απηφ ζηελ
επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ»· θαη

(γ)

κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (1) απηνχ,
φπσο απηφ αξηζκήζεθε ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, ησλ
αθνινχζσλ λέσλ εδαθίσλ:
«(2) O αηηεηήο, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη άιιν
πξφζσπν απφ ηνλ επίζεκν παξαιήπηε, νθείιεη
φπσο παξαδψζεη αληίγξαθν ηεο αίηεζεο θαη ηνπ
δηαηάγκαηνο

εθθαζάξηζεο,

ζηνλ

επίζεκν

παξαιήπηε θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, ζηνλ έθνξν
εηαηξεηψλ,

ζηνλ

Γηεπζπληή

ηνπ

Σκήκαηνο

Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο, ζηνλ Γηεπζπληή
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ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ζηνλ Γεληθφ
Γηεπζπληή ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ
θαη ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Οδηθψλ
Μεηαθνξψλ.
(3)

Ο

επίζεκνο

ειεθηξνληθή

παξαιήπηεο

κνξθή

Αξρείν

ηεξεί

ζε

Δθθαζαξίζεσλ

Δηαηξεηψλ, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη φια ηα
εθδηδφκελα

δηαηάγκαηα

εθθαζάξηζεο

θαη

ζπλερίδνπλ λα θπιάζζνληαη φια ηα δηαηάγκαηα
εθθαζάξηζεο πνπ εθδφζεθαλ, κέρξη ηελ έλαξμε
ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ:
Ννείηαη

φηη,

ν

επίζεκνο

παξαιήπηεο

αλαξηά ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ην Αξρείν
Δθθαζαξίζεσλ Δηαηξεηψλ.
(4)

Ο

επίζεκνο

παξαιήπηεο

δχλαηαη

λα

παξαρσξεί ζε νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν ην
ειεθηξνληθφ Αξρείν Δθθαζαξίζεσλ Δηαηξεηψλ,
είηε εμ νινθιήξνπ είηε κέξνο απηνχ.
(5) Ο επίζεκνο παξαιήπηεο δέρεηαη ηελ
ειεθηξνληθή

θαηαρψξηζε

ζην

Αξρείν

Δθθαζαξίζεσλ Δηαηξεηψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην
εδάθην (3), νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ, ην νπνίν
θαηαηίζεηαη ζην γξαθείν ηνπ κέζα ζηα πιαίζηα
ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο, δπλάκεη ηνπ
παξφληνο Νφκνπ:
Ννείηαη φηη, ν επίζεκνο παξαιήπηεο δελ
απνδέρεηαη

ηελ

ειεθηξνληθή

θαηαρψξηζε

νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ, εάλ απηφ δελ εκπίπηεη
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ζηελ θαηεγνξία ή ζην είδνο ησλ εγγξάθσλ ηα
νπνία θαζνξίδνληαη κε δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ
πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο.
(6) Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ
θαη Υσξνκεηξίαο, κφιηο παξαιάβεη αληίγξαθν
ηνπ δηαηάγκαηνο εθθαζάξηζεο εηαηξείαο, αθνχ
ελεκεξψζεη ηνλ θάηνρν εκπξάγκαηνπ βάξνπο ή
απαγφξεπζεο,

πξνβαίλεη

ζηε

δηαγξαθή

ή

απάιεηςε νπνηνπδήπνηε εκπξάγκαηνπ βάξνπο
ή απαγφξεπζεο πνπ έρεη εγγξαθεί, ζχκθσλα κε
9 ηνπ 1965 ηηο δηαηάμεηο ηνπ

πεξί

Μεηαβηβάζεσο θαη

51 ηνπ 1970 Τπνζεθεχζεσο Αθηλήησλ Νφκνπ, ην νπνίν
81 ηνπ 1970 εκπξάγκαην

βάξνο

ή

απαγφξεπζε

έρεη

3 ηνπ 1978 εγγξαθεί εληφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ κεηαμχ
6 ηνπ 1981 ηεο εγγξαθήο ηεο αίηεζεο εθθαζάξηζεο ζην
181(Ι) ηνπ 2002 Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο θαη ηεο
59(Ι) ηνπ 2006 εγγξαθήο ηνπ δηαηάγκαηνο εθθαζάξηζεο ζην
122(Ι) ηνπ 2007 Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο:
52(Ι) ηνπ 2008
26(Ι) ηνπ 2010
120(Ι) ηνπ 2011
142(Ι) ηνπ 2014
197(Ι) ηνπ 2014
4(Ι) ηνπ 2015
27(Ι) ηνπ 2015
32(Ι) ηνπ 2015
42(Ι) ηνπ 2015
46(Ι) ηνπ 2015
...(Ι) ηνπ 2015.

9

Ννείηαη

φηη

νπνηνπδήπνηε

απαγνξεχεηαη

ε

εκπξάγκαηνπ

εγγξαθή

βάξνπο

ή

απαγφξεπζεο ζην Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη
Υσξνκεηξίαο

κεηά

ηελ

δηαηάγκαηνο

εθθαζάξηζεο

εγγξαθή
ζην

ηνπ
Σκήκα

Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο.».
Σξνπνπνίεζε

7. Σν άξζξν 224 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

ηνπ άξζξνπ 224
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

(α)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ, κε ην
αθφινπζν λέν εδάθην:

«(1)

Όηαλ

ην

Γηθαζηήξην

εμέδσζε

δηάηαγκα

εθθαζάξηζεο ή δηφξηζε πξνζσξηλφ εθθαζαξηζηή, εθηφο
αλ ην Γηθαζηήξην ζεσξήζεη ζθφπηκν λα δηαηάμεη
δηαθνξεηηθά θαη δηαηάζζεη κε ηνλ ηξφπν απηφ,
θαηαξηίδεηαη

θαη

ππνβάιιεηαη

ζηνλ

επίζεκν

παξαιήπηε δήισζε ζηνλ θαζνξηζκέλν ηχπν, σο πξνο
ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο πνπ βεβαηψλεηαη κε
έλνξθε δήισζε, θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
(α)

Λεπηνκέξεηεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,
ρξεψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο·

(β)

ηα νλφκαηα, δηακνλή θαη επαγγέικαηα ησλ
πηζησηψλ ηεο·

(γ)

ηηο εμαζθαιίζεηο πνπ θαηέρνληαη απφ απηνχο,
αληίζηνηρα·

(δ)

ηηο

εκεξνκελίεο

πνπ

νη

εμαζθαιίζεηο

παξαρσξήζεθαλ, αληίζηνηρα· θαη
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(ε)

ηέηνηεο πεξαηηέξσ ή άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ
δπλαηφ λα θαζνξηζηνχλ ή πνπ ν επίζεκνο
παξαιήπηεο δπλαηφ λα απαηηήζεη:
Ννείηαη φηη, φπνπ αίηεζε ζην δηθαζηήξην γηα
εθθαζάξηζε έρεη θαηαρσξηζζεί απφ ηελ εηαηξεία,
ε εηαηξεία καδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιιεη δήισζε
ππνζέζεσλ ηεο εηαηξείαο σο είραλ θαηά ην ρξφλν
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.»·

(β)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (3) απηνχ, ηεο
ιέμεο «δεθαηέζζεξηο» (πξψηε γξακκή), κε ηε ιέμε
«ηξηάληα»·

(γ)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (4) απηνχ, κε ην
αθφινπζν λέν εδάθην:
«(4)
δχλαηαη

Ο επίζεκνο παξαιήπηεο ή εθθαζαξηζηήο
λα

αλαζέζεη

ζε

ηξίηα

πξφζσπα

λα

βνεζήζνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία θαη θαηάξηηζε ηεο
δήισζεο ππνζέζεσλ θαη ηεο έλνξθεο δήισζεο θαη
δχλαηαη λα θαηαβάιεη σο ακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο
απηέο απφ ην ελεξγεηηθφ ηεο εηαηξείαο ηέηνηα έμνδα θαη
δαπάλεο, πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία
θαη θαηάξηηζε ηεο δήισζεο ππνζέζεσλ, φπσο απηφο
θξίλεη εχινγα, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε έθεζε ζην
Γηθαζηήξην.»· θαη
(δ)

κε ηελ πξνζζήθε ζην εδάθην (5) απηνχ, ακέζσο κεηά
ηε ιέμε «απηνχ,» (δεχηεξε γξακκή), ηεο θξάζεο
«ζα είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη ζα»

θαη κε ηελ

αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο «ππφθεηηαη ζε πξφζηηκν»
(δεχηεξε γξακκή), κε ηε θξάζε «ππφθεηηαη ζε
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ρξεκαηηθή πνηλή».
Σξνπνπνίεζε

8. Σν άξζξν 225 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

ηνπ άξζξνπ 225
ηνπ βαζηθνχ

(α)

λφκνπ.

Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ, σο
αθνινχζσο:

(i)

Με ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε θξάζε «είλαη
πξαθηηθά

δπλαηφ»

(δεχηεξε

γξακκή),

ηεο

θξάζεο «αιιά φρη αξγφηεξα απφ ηξηάληα εκέξεο
πξηλ απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ, εάλ ζα
ιάβεη ρψξα ηέηνηα ζπλέιεπζε,»·

(ii)

κε ηε δηαγξαθή ηεο ιέμεο «πξνθαηαξθηηθή»
(πέκπηε γξακκή)· θαη

(iii)

κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο «ζην
Γηθαζηήξην» (πέκπηε θαη έθηε γξακκή), ηεο
θξάζεο «θαη ηε δεκνζηεχεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
επίζεκνπ παξαιήπηε»·

(β)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (2) απηνχ, κε ην
αθφινπζν λέν εδάθην:
«(2) Ο επίζεκνο παξαιήπηεο δχλαηαη επίζεο, αλ ην
ζεσξήζεη πξέπνλ:
(α) Να δηεξεπλά αλ ε εηαηξεία έρεη ρξενθνπήζεη, ηνπο
ιφγνπο ηεο ρξεσθνπίαο θαη γεληθά ηελ πξναγσγή, ηε
ζχζηαζε,

ηηο

εξγαζίεο,

ηηο

ζπλαιιαγέο

θαη

ηηο

ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, θαη
(β) λα θάλεη πεξαηηέξσ έθζεζε, ή πεξαηηέξσ εθζέζεηο,
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πνπ αλαθέξνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζπζηάζεθε ε εηαηξεία
θαη αλ, θαηά ηε γλψκε ηνπ, δηαπξάρζεθε νπνηαδήπνηε
απάηε

απφ

νπνηνδήπνηε

πξφζσπν

θαηά

ηελ

πξναγσγή ή ηε ζχζηαζή ηεο ή απφ νπνηνδήπνηε
αμησκαηνχρν ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ εηαηξεία απφ
ηε ζχζηαζή ηεο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα
πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπ, είλαη επηζπκεηφ φπσο θέξεη ζε
γλψζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ.»·
(γ)

κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (2) απηνχ,
ηνπ αθφινπζνπ λένπ εδαθίνπ:
«(2Α) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε
άιινπ νηθείνπ Νφκνπ, ε έθζεζε ή νη εθζέζεηο ηνπ
επίζεκνπ παξαιήπηε δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
απνηεινχλ εθ πξψηεο φςεσο καξηπξία ησλ γεγνλφησλ
πνπ

αλαθέξνληαη

ζε

απηέο,

ζε

νπνηεζδήπνηε

δηαδηθαζίεο.»· θαη
(δ)

κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (3) απηνχ,
ηνπ αθφινπζνπ λένπ εδαθίνπ (3Α):
«(3Α) Ο επίζεκνο παξαιήπηεο δχλαηαη, κε ηελ έγθξηζε
ηνπ Γηθαζηεξίνπ-

(α)

θαηά νπνηνδήπνηε ρξφλν, λα απνδεζκεχεη
νπνηνδήπνηε πξφζσπν απφ ππνρξέσζε
ε νπνία ηνπ επηβιήζεθε ζχκθσλα κε ην
εδάθην (1) ή (2) ηνπ άξζξνπ 224, ή

(β)

θαηά νπνηνδήπνηε ρξφλν, λα παξαηείλεη
ηελ πεξίνδν πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην
(3) ηνπ άξζξνπ 224:
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Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν
επίζεκνο

παξαιήπηεο

παξαιείπεη

λα

αζθήζεη ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη
δπλάκεη

ηνπ

Γηθαζηήξην,

παξφληνο
θαηφπηλ

νπνηνδήπνηε
επηβιήζεθε

εδαθίνπ,

ην

αίηεζεο

απφ

πνπ

ηνπ

δπλάκεη

ηνπ

πξφζσπν
ππνρξέσζε

εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 224, αλ ην
ζεσξήζεη πξέπνλ, δχλαηαη λα αζθήζεη ην
ίδην ηελ ελ ιφγσ εμνπζία.».
Σξνπνπνίεζε

9. Σν άξζξν 226 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ

ηνπ άξζξνπ 226

πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε θξάζε «ην Γηθαζηήξην δχλαηαη»

ηνπ βαζηθνχ

(ηξίηε γξακκή), ηεο αθφινπζεο λέαο θξάζεο «, εθηφο φπνπ

λφκνπ.

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 228,».

Σξνπνπνίεζε

10. Σν άξζξν 227 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο

ηνπ άξζξνπ 227

αθνινχζσο:

ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.
(α)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ, κε ην
αθφινπζν λέν εδάθην:
«(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ
απηνχ, ην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα δηνξίζεη σο
πξνζσξηλφ

εθθαζαξηζηή

ζχκβνπιν

αθεξεγγπφηεηαο αδεηνδνηεκέλν δπλάκεη ηνπ
…(Ι) ηνπ 2015.

πεξί πκβνχισλ Αθεξεγγπφηεηαο Νφκνπ
νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα
εθθαζάξηζε ζην Γηθαζηήξην γηα πξνζηαζία
ηνπ

ελεξγεηηθνχ

θαη

δηαηήξεζεο

ηνπ
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θαζεζηψηνο ηεο εηαηξείαο.»· θαη
(β)

κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (2) απηνχ,
ηνπ αθφινπζνπ λένπ εδάθηνπ:
«(2Α)

Ο

πξνζσξηλφο

εθθαζαξηζηήο

αζθεί

ηηο

αξκνδηφηεηεο ηηο νπνίεο ην Γηθαζηήξην δπλαηφ λα ηνπ
αλαζέζεη.».
Σξνπνπνίεζε

11. Σν άξζξν 228 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο

ηνπ άξζξνπ 228

αθνινχζσο:

ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.
(α)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξαγξάθσλ (α), (β)
θαη (γ) απηνχ, κε ηηο αθφινπζεο λέεο παξαγξάθνπο:

«(α) Ο επίζεκνο παξαιήπηεο θαζίζηαηαη ιφγσ
ηνπ αμηψκαηφο ηνπ εθθαζαξηζηήο θαη ζπλερίδεη λα
ελεξγεί κε ηνλ ηξφπν απηφ, εθηφο εάλ θαηφπηλ
αηηήζεσο ηνπ επίζεκνπ παξαιήπηε πξνο ην
Γηθαζηήξην
εθθαζαξηζηήο

δηνξηζηεί
ή

άιιν
άιιν

πξφζσπν
πξφζσπν

σο
γίλεη

εθθαζαξηζηήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 228Α θαη
είλαη ζε ζέζε λα ελεξγεί σο ηέηνηνο

(β) θαηά νπνηνδήπνηε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ν
επίζεκνο παξαιήπηεο είλαη ν εθθαζαξηζηήο ηεο
εηαηξείαο δχλαηαη, εληφο εμήληα εκεξψλ απφ ηελ
επίδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο ηνπ Γηθαζηεξίνπ πνπ
ηνλ

δηνξίδεη

πξνεδξεχεη

εθθαζαξηζηή,
μερσξηζηψλ

λα

ζπγθαιεί

ζπλειεχζεσλ

θαη
ησλ

πηζησηψλ θαη ζπλεηζθνξέσλ ηεο εηαηξείαο γηα
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ηνλ ζθνπφ επηινγήο πξνζψπνπ ην νπνίν ζα
είλαη ν εθθαζαξηζηήο ηεο εηαηξείαο ζηε ζέζε ηνπ
επίζεκνπ παξαιήπηε·

(γ) ν επίζεκνο παξαιήπηεο ππνρξενχηαη-

(i)

λα απνθαζίζεη θαηά πφζν ζα αζθήζεη ηελ
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (β) εμνπζία
ηνπ

γηα

αξγφηεξν

ζχγθιεζε
εληφο

ζπλειεχζεσλ,
πεξηφδνπ

ην

ζαξάληα

εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία
γίλεηαη ε επίδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο πνπ ηνλ
δηνξίδεη, θαη

(ii)

λα θνηλνπνηήζεη ηελ απφθαζή ηνπ ζην
Γηθαζηήξην

θαη

ζηνπο

πηζησηέο

θαη

ζπλεηζθνξείο ηεο εηαηξείαο πξηλ απφ ηε
ιήμε ηεο πεξηφδνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ
ππνπαξάγξαθν (i), ζε πεξίπησζε πνπ
απνθαζίζεη λα κελ αζθήζεη ηελ εμνπζία
ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (i),
θαη

(iii)

είηε έρεη απνθαζίζεη είηε φρη λα αζθήζεη
ηελ

εμνπζία

ηνπ

γηα

ζχγθιεζε

ζπλειεχζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
παξάγξαθν, αλ απηφ ηνπ δεηεζεί θαηά
νπνηνδήπνηε ρξφλν απφ ην έλα δέθαην, ζε
αμία, ησλ πηζησηψλ ηεο εηαηξείαο, λα
ζπγθαιεί ακέζσο μερσξηζηέο ζπλειεχζεηο
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ησλ πηζησηψλ θαη ζπλεηζθνξέσλ ηεο
εηαηξείαο,
θαη,

αλαιφγσο,

επηβάιιεηαη

απφ

φπνπ
ηελ

ην

θαζήθνλ,

ππνπαξάγξαθν

πνπ
(iii),

πξνθχπηεη πξνηνχ ν επίζεκνο παξαιήπηεο
εθηειέζεη ην θαζήθνλ πνπ επηβάιιεηαη απφ ηηο
ππνπαξαγξάθνπο (i) ή (ii), δελ ππνρξενχηαη λα
εθηειέζεη ην δπλάκεη ησλ ππνπαξαγξάθσλ (i) ή
(ii) θαζήθνλ.»·

(β)

κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν
(γ) απηνχ, ηεο αθφινπζεο λέαο παξαγξάθνπ:

«(γγ)

Η θνηλνπνίεζε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο
ππνπαξαγξάθνπ (ii) ηεο παξαγξάθνπ (γ)
ζηνπο

πηζησηέο

ηεο

εηαηξείαο

πεξηιακβάλεη επεμήγεζε ηεο εμνπζίαο
πνπ παξέρεηαη ζηνπο πηζησηέο ζχκθσλα
κε

ηελ

ππνπαξάγξαθν

(iii)

ηεο

παξαγξάθνπ (γ) λα δεηήζνπλ απφ ηνλ
επίζεκν

παξαιήπηε

ζπλειεχζεηο

ησλ

λα

ζπγθαιέζεη

πηζησηψλ

θαη

ζπλεηζθνξέσλ ηεο εηαηξείαο·»· θαη

(γ)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (δ)
απηνχ, ησλ ιέμεσλ «ην Γηθαζηήξην» (πξψηε
γξακκή), κε ηηο ιέμεηο «ηνπο πηζησηέο».

Σξνπνπνίεζε

12. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο

ηνπ βαζηθνχ

κεηά ην άξζξν 228 απηνχ, ησλ αθφινπζσλ λέσλ άξζξσλ:
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λφκνπ κε ηελ
πξνζζήθε λέσλ
άξζξσλ 228Α
θαη 228Β.
«Δπηινγή

228Α.-(1) Σν άξζξν απηφ εθαξκφδεηαη ζηελ

εθθαζαξηζηή

πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία εθθαζαξίδεηαη απφ

ζηηο ζπλειεχζεηο

ηνπο πηζησηέο θαη ζπγθαινχληαη μερσξηζηέο

ησλ πηζησηψλ

ζπλειεχζεηο

ησλ

πηζησηψλ

θαη

θαη ζπλεηζθνξέσλ. ζπλεηζθνξέσλ ηεο εηαηξείαο γηα ην ζθνπφ
επηινγήο πξνζψπνπ ην νπνίν ζα είλαη ν
εθθαζαξηζηήο ηεο εηαηξείαο.
(2) Οη πηζησηέο θαη νη ζπλεηζθνξείο
ζηηο αληίζηνηρεο ζπλειεχζεηο ηνπο, δχλαληαη
λα

ππνδείμνπλ

έλα

πξφζσπν

σο

εθθαζαξηζηή.
Ο

(3)

εθθαζαξηζηήο

ζα

είλαη

ην

πξφζσπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνπο
πηζησηέο ή, φπνπ δελ έρεη ππνδεηρζεί ηέηνην
πξφζσπν απφ ηνπο πηζησηέο, ην πξφζσπν
πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνπο ζπλεηζθνξείο,
εάλ

νη

ζπλεηζθνξείο

ππνδείμνπλ

ηέηνην

πξφζσπν.
(4) ηελ πεξίπησζε πνπ ππνδεηθλχνληαη
δηαθνξεηηθά

πξφζσπα,

νπνηνζδήπνηε

ζπλεηζθνξέαο ή πηζησηήο δχλαηαη, εληφο
επηά (7) εκεξψλ κεηά απφ ηελ εκεξνκελία
θαηά ηελ νπνία ππνδείρζεθε πξφζσπν απφ
ηνπο πηζησηέο, λα αηηεζεί ζην Γηθαζηήξην γηα
δηάηαγκα18

(α) ην νπνίν λα δηνξίδεη ην πξφζσπν
πνπ

ππνδείρζεθε

ζπλεηζθνξείο

σο

απφ

ηνπο

εθθαζαξηζηή

αληί, ή, καδί κε ην πξφζσπν πνπ
ππνδείρζεθε απφ ηνπο πηζησηέο,
ή
(β) ην

νπνίν

λα

δηνξίδεη

άιιν

πξφζσπν σο εθθαζαξηζηή, εθηφο
απφ

ην

πξφζσπν

ππνδεηθλχεηαη

απφ

πνπ
ηνπο

πηζησηέο.
(5) Φήθηζκα εγθξίλεηαη ζε ζπλέιεπζε ησλ
πηζησηψλ ή ησλ ζπλεηζθνξέσλ φηαλ ε
πιεηνςεθία, ζε αμία, ησλ παξφλησλ θαη
ςεθηδφλησλ,

πξνζσπηθά

ή

κέζσ

αληηπξνζψπνπ, έρνπλ ςεθίζεη ππέξ ηνπ
ςεθίζκαηνο.
(6) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (5), ε
αμία ησλ ζπλεηζθνξέσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ
αξηζκφ ησλ ςήθσλ πνπ παξέρεηαη ζε θάζε
ζπλεηζθνξέα

απφ

ην

θαηαζηαηηθφ

ηεο

εηαηξείαο.
Γεκνζηνπνίεζε

228Β. Δπζχο ακέζσο κεηά ηε ζπκπιήξσζε

δηνξηζκνχ

ησλ

εθθαζαξηζηή.

δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 228 θαη

δηαδηθαζηψλ

δηνξηζκνχ

εθθαζαξηζηή

228Α, ν επίζεκνο παξαιήπηεο πξνβαίλεη ζηε
δεκνζηνπνίεζε

ηνπ

δηνξηζκνχ

ηνπ

εθθαζαξηζηή κε αλάξηεζε ζηελ επίζεκε
19

ηζηνζειίδα ηνπ.».
Σξνπνπνίεζε

13. Tν άξζξν 230 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο

ηνπ άξζξνπ

αθνινχζσο:

230 ηνπ
βαζηθνχ

(α)

λφκνπ.

Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ, σο
αθνινχζσο:

(i)

Με

ηελ

αληηθαηάζηαζε

ησλ

ιέμεσλ

«ην

Γηθαζηήξην» (πξψηε γξακκή), κε ηηο ιέμεηο
«ηνπο πηζησηέο»· θαη

(ii)

κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε ιέμε
«Γηθαζηήξην» (δεχηεξε γξακκή), ηεο θξάζεο «ή
ηνπο πηζησηέο»·

(β)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (2) απηνχ, κε ην
αθφινπζν λέν εδάθην:
«(2)(α) Όηαλ πξφζσπν άιιν απφ ηνλ επίζεκν
παξαιήπηε δηνξίδεηαη εθθαζαξηζηήο, ην πξφζσπν
απηφ παίξλεη ηέηνην κηζζφ ή ακνηβή κε κνξθή
πνζνζηψλ ππνινγηδφκελνπ βάζεη ηεο αμίαο ηνπ
ελεξγεηηθνχ πνπ εμαζθαιίδεηαη ή δηαλέκεηαη ή ηνπ
ελφο ή ηνπ άιινπ ζε ζπλδπαζκφ ή δηαθνξεηηθά, φπσο
ην Γηθαζηήξην δηαηάμεη ή σο νη πηζησηέο ήζειαλ
θαζνξίζεη αλάινγα κε ην ρξφλν πνπ δηέζεζε ν
εθθαζαξηζηήο αλαθνξηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
εθθαζάξηζε θαη, αλ δηνξηζηνχλ πεξηζζφηεξνη απφ έλα
πξφζσπν

σο

εθθαζαξηζηέο,

ε

ακνηβή

ηνπο

θαηαλέκεηαη κεηαμχ ηνπο, ζε ηέηνηα αλαινγία πνπ ην
Γηθαζηήξην δηαηάζζεη ή νη πηζησηέο απνθαζίδνπλ.
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(β) Δλαπφθεηηαη ζηνπο πηζησηέο ή ζηελ επηηξνπή
επηζεψξεζεο, αλ ππάξρεη, λα θαζνξίζνπλ θαηά πφζν ε
ακνηβή ήζειε νξηζζεί σο αλσηέξσ θαη λα θαζνξίζεη ην
πνζνζηφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηα αλσηέξσ.

(γ) Γηα ην ζθνπφ θαζνξηζκνχ ηεο ακνηβήο, νη πηζησηέο
ή ε επηηξνπή επηζεψξεζεο ιακβάλνπλ ππφςε ηα
αθφινπζα:
(i) Σελ πνιππινθφηεηα ηεο ππφζεζεο·
(ii) νηηδήπνηε

ην

νπνίν

ζρεηίδεηαη

κε

ηελ

εθθαζάξηζε θαη επηβαξχλεη ηνλ εθθαζαξηζηή κε
νπνηαδήπνηε επζχλε ηδηάδνπζαο θχζεο ή
βαζκνχ·
(iii) ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ν
εθθαζαξηζηήο αζθεί ή άζθεζε ηα θαζήθνληά
ηνπ·
(iv) ηελ αμία θαη θχζε ηνπ ελεξγεηηθνχ κε ην νπνίν
αζρνιήζεθε ν εθθαζαξηζηήο.

(δ) Όπνπ ε ακνηβή ηνπ εθθαζαξηζηή δελ θαζνξίδεηαη
θαηά ηα αλσηέξσ, απηή ζα ζπλάδεη κε ηελ θιίκαθα
ακνηβήο ηνπ επίζεκνπ παξαιήπηε.»· θαη
(γ)

κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εδαθίνπ (3) απηνχ, κε ηελ
πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε θξάζε «ην Γηθαζηήξην»
(πξψηε θαη δεχηεξε γξακκή), ηεο θξάζεο «ή ηνπο
πηζησηέο».
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Σξνπνπνίεζε

14. Σν άξζξν 232 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην

ηνπ άξζξνπ

αθφινπζν λέν άξζξν:

232 ηνπ
βαζηθνχ
λφκνπ.
«Γηάζεζε

232.-(1) Όηαλ εηαηξεία εθθαζαξίδεηαη απφ ην

ηδηνθηεζίαο

Γηθαζηήξην, ην Γηθαζηήξην δχλαηαη, κεηά απφ

ζηνλ

αίηεζε ηνπ εθθαζαξηζηή, λα δηαηάμεη κε

εθθαζαξηζηή.

δηάηαγκα φπσο, νιφθιεξε ή νπνηνδήπνηε
κέξνο θάζε είδνπο ηδηνθηεζίαο πνπ αλήθεη
ζηελ

εηαηξεία

ή

θαηέρεηαη

απφ

εκπηζηεπκαηνδφρνπο γηα ινγαξηαζκφ ηεο,
πεξηέιζεη ζηνλ εθθαζαξηζηή κε ηελ επίζεκε
ηνπ ηδηφηεηα, θαη ηφηε ε ηδηνθηεζία ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη

ην

δηάηαγκα

πεξηέξρεηαη

αθνινχζσο ζε απηφλ.
(2) Ο εθθαζαξηζηήο δχλαηαη, κεηά ηελ
παξαρψξεζε ηέηνηαο αζθάιεηαο φπσο ην
Γηθαζηήξην δπλαηφ λα δηαηάμεη, λα εγείξεη ή
ππεξαζπίζεη κε ηελ επίζεκε ηνπ ηδηφηεηα
νπνηαδήπνηε

αγσγή

ή

άιιε

λνκηθή

δηαδηθαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδηνθηεζία
απηή ή ε έγεξζε ή, ππεξάζπηζε ηεο νπνίαο
είλαη αλαγθαία κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή
εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ αλάθηεζε
ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο.».
Σξνπνπνίεζε

15. Σν άξζξν 233 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο

ηνπ άξζξνπ 233

αθνινχζσο:

ηνπ βαζηθνχ
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λφκνπ.

(α)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πιαγηφηηηινπ απηνχ, κε
ηνλ αθφινπζν λέν πιαγηφηηηιν:
«Γεληθέο εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηεο εθθαζαξηζηή.»·

(β)

κε ηελ πξνζζήθε ζην εδάθην (1) απηνχ, ακέζσο κεηά
ηελ παξάγξαθν (δ), ηεο αθφινπζεο λέαο παξαγξάθνπ:
«(δδ) λα ιακβάλεη νπνηαδήπνηε απαηηνχκελα ρξήκαηα
κε αζθάιεηα ην ελεξγεηηθφ ηεο εηαηξείαο·»·
(γ)

κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (1) απηνχ,
ηνπ αθφινπζνπ λένπ εδαθίνπ:
«(1Α) Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ εθθαζαξηζηή εηαηξείαο ε
νπνία εθθαζαξίδεηαη απφ ην Γηθαζηήξην είλαη λα
εμαζθαιίζεη φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο
ιακβάλνληαη, ξεπζηνπνηνχληαη θαη δηαλέκνληαη ζηνπο
πηζησηέο ηεο εηαηξείαο θαη, αλ ππάξρεη ππφινηπν, ζηα
πξφζσπα πνπ ην δηθαηνχληαη.»· θαη

(δ)

κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (2) απηνχ,
ηνπ αθφινπζνπ λένπ εδαθίνπ:
«(2Α) Δίλαη θαζήθνλ ηνπ εθθαζαξηζηή εηαηξείαο, ε
νπνία εθθαζαξίδεηαη απφ ην Γηθαζηήξην, αλ απηφο δελ
είλαη ν επίζεκνο παξαιήπηεο(α)

λα παξέρεη ζηνλ επίζεκν παξαιήπηε ηέηνηεο
πιεξνθνξίεο·

(β)

λα παξνπζηάδεη ζηνλ επίζεκν παξαιήπηε θαη
λα επηηξέπεη ηελ επηζεψξεζε απφ απηφλ
ηέηνησλ βηβιίσλ, εγγξάθσλ θαη άιισλ αξρείσλ·
θαη
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(γ)

λα δίλεη ζηνλ επίζεκν παξαιήπηε ηέηνηα άιιε
αξσγή,

ηα νπνία εχινγα δχλαηαη λα απαηηήζεη ν επίζεκνο
παξαιήπηεο

γηα

ηνπο

ζθνπνχο

άζθεζεο

ησλ

αξκνδηνηήησλ ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθθαζάξηζε.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

16. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην

βαζηθνχ λφκνπ κε

άξζξν 233 απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ:

ηελ πξνζζήθε
λένπ άξζξνπ
233Α.
«Δμνπζία

233A.-(1) Καηφπηλ αίηεζεο απφ ηνλ επίζεκν

ζπλδηαιιαγήο κε

παξαιήπηε

ή

εμαζθαιηζκέλε

Γηθαζηήξην

ηθαλνπνηεζεί

πεξηνπζία.

νπνηαζδήπνηε πεξηνπζίαο ηεο εηαηξείαο, κε ή

ηνλ

εθθαζαξηζηή,
φηη

ε

αλ

ην

δηάζεζε

ρσξίο άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ε νπνία
ππφθεηηαη

ζε

εμαζθάιηζε

εμαζθαιηζκέλνπ

πηζησηή,

πξνο

φθεινο

ελδέρεηαη

λα

νδεγήζεη ζε επλντθφηεξε ξεπζηνπνίεζε ησλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο απφ άιιε
πνπ ζα ιάκβαλε ρψξα, ην Γηθαζηήξην δχλαηαη
δηά δηαηάγκαηνο κε ην νπνίν πεξηέξρεηαη ε
εμαζθαιηζκέλε πεξηνπζία ζην φλνκα ηνπ
επίζεκνπ

παξαιήπηε

ή

εθθαζαξηζηή,

λα

εμνπζηνδνηήζεη ηνλ επίζεκν παξαιήπηε ή ηνλ
εθθαζαξηζηή λα ιάβεη ζηε θχιαμή ηνπ ηελ
εμαζθαιηζκέλε

πεξηνπζία

γηα

ηνλ

ζθνπφ

δηάζεζήο ηεο ή ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ
ζε ζρέζε κε απηή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε,
σζάλ

λα

κελ

ήηαλ

ππνθείκελε

ζηελ

εμαζθάιηζε.
(2) Όπνπ δηαηίζεηαη πεξηνπζία ζχκθσλα
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κε ην εδάθην (1), ν θάηνρνο ηεο εμαζθάιηζεο
ζα έρεη ηελ ίδηα πξνηεξαηφηεηα αλαθνξηθά κε
ηελ νπνηαδήπνηε πεξηνπζία ηεο εηαηξείαο ε
νπνία άκεζα ή έκκεζα αληηπξνζσπεχεη ηελ
πεξηνπζία πνπ δηαηίζεηαη, φπσο ζα είρε
αλαθνξηθά κε ηελ πεξηνπζία πνπ ππφθεηηαη
ζηελ εμαζθάιηζε.
(3) Δθηφο φπνπ πξνλνείηαη δηαθνξεηηθά
ζην παξφλ άξζξν, εμαζθαιηζκέλε πεξηνπζία
δελ ζα δηαηεζεί γηα πνζφ κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ
ηεο εμαζθάιηζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε
έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εμαζθαιηζκέλνπ
πηζησηή.
(4) Σν δηάηαγκα ηνπ Γηθαζηεξίνπ πνπ
αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) πεξηιακβάλεη φξν
φηη ηα θαζαξά έζνδα απφ ηε δηάζεζε θαηά
πξνηεξαηφηεηα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πξψηα
γηα εμφθιεζε ησλ πνζψλ πνπ εμαζθαιίδνληαη
κε

ηελ

επηβάξπλζε

θαη

ην

νπνηνδήπνηε

ππφινηπν ζα ρξεζηκνπνηείηαη πξνο φθεινο
ησλ κε εμαζθαιηζκέλσλ πηζησηψλ.
(5)(α) Όπνπ ν επίζεκνο παξαιήπηεο ή ν
εθθαζαξηζηήο πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ή
λα

δηαζέζεη

θνηλνπνηεί

ηελ

εμαζθαιηζκέλε
πξφζεζή

ηνπ

πεξηνπζία,
απηή

ζηνλ

εμαζθαιηζκέλν πηζησηή, ν νπνίνο, αλ ην
επηζπκεί,

δηθαηνχηαη

λα

πξνζθχγεη

ζην

Γηθαζηήξην θαηά ηεο απφθαζεο απηήο ηνπ
επίζεκνπ παξαιήπηε ή εθθαζαξηζηή.
(β) ε πεξίπησζε πνπ ν επίζεκνο
παξαιήπηεο ή εθθαζαξηζηήο πξνηίζεηαη λα
δηαζέζεη εμαζθαιηζκέλε πεξηνπζία γηα πνζφ
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κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ ηεο εμαζθάιηζεο θαη
ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε γλψκε ηνπ
εμαζθαιηζκέλνπ πηζησηή, ν εμαζθαιηζκέλνο
πηζησηήο δχλαηαη λα αηηεζεί ζην Γηθαζηήξην
γηα ηελ εμέηαζε ηεο πξνηηζέκελεο δηάζεζεο ηνπ
επίζεκνπ παξαιήπηε ή εθθαζαξηζηή.
(6) Οη πξνλνκηνχρνη πηζησηέο, φπσο απηνί
θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν, δελ ζα έρνπλ
νπνηνδήπνηε
αλαθνξηθά

δηθαίσκα
κε

ην

εμαζθαιηζκέλεο

ή

πξνηεξαηφηεηα

πξντφλ

ηεο

πεξηνπζίαο

δηάζεζεο
πνπ

ζα

ρξεζηκνπνηείηαη γηα εμφθιεζε ησλ πνζψλ πνπ
εμαζθαιίδνληαη κε ηελ επηβάξπλζε, αιιά ζα
έρνπλ δηθαίσκα πξνηεξαηφηεηαο αλαθνξηθά κε
ην νπνηνδήπνηε ππφινηπν.
(7)

Σεξνπκέλσλ

ησλ

δηαηάμεσλ

ηνπ

εδαθίνπ (6) ηνπ άξζξνπ 219, ζε πεξίπησζε πνπ
αθίλεηε πεξηνπζία βαξχλεηαη κε νπνηνδήπνηε
εκπξάγκαην

βάξνο,

πξνγελέζηεξν

ηεο

εγγξαθήο ηνπ δηαηάγκαηνο εθθαζάξηζεο ζην
Σκήκα

Κηεκαηνινγίνπ

θαη

Υσξνκεηξίαο,

απαηηείηαη ε έγγξαθε δήισζε/ζπγθαηάζεζε ηνπ
πξνεγνχκελνπ ελππφζεθνπ δαλεηζηή ή θαηφρνπ
εκπξάγκαηνπ

βάξνπο

ή

αλάινγα

κε

ηελ

πεξίπησζε, απφθαζε Γηθαζηεξίνπ πνπ λα
εμνπζηνδνηεί ηελ εθπνίεζε ή δηάζεζε ηνπ
ελππφζεθνπ αθηλήηνπ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε
ηνπ πξνεγνχκελνπ ελππφζεθνπ δαλεηζηή ή ηνπ
θαηφρνπ εκπξάγκαηνπ βάξνπο, ππφ φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο

πνπ

ην

Γηθαζηήξην

ήζειε

θαζνξίζεη.
(8) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ
18 ηνπ πεξί Μεηαβηβάζεσο θαη Τπνζεθεχζεσο
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Αθηλήησλ Νφκνπ, γηα ηελ κεηεγγξαθή ηνπ
αθηλήηνπ,

ν

επίζεκνο

παξαιήπηεο

ή

εθθαζαξηζηήο γηα ηνπο ζθνπνχο εθπνίεζεο ή/θαη
δηάζεζεο ελππφζεθνπ αθηλήηνπ κεξηκλά λα
δηαζθαιίζεη ηε κεηαβίβαζε θαη εγγξαθή ηνπ
ελππφζεθνπ αθηλήηνπ ζην φλνκα ηνπ αγνξαζηή
ειεχζεξνπ απφ θάζε κνξθήο εκπξάγκαην
βάξνο, εμαζθαιίδνληαο γηα ην ζθνπφ απηφ ηελ
έγγξαθε δήισζε/ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηφρνπ
εκπξαγκάηνπ βάξνπο ή απφθαζε Γηθαζηεξίνπ
πνπ λα δηαηάζζεη ή εμνπζηνδνηεί ηε κεηαβίβαζε
ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ ειεχζεξνπ απφ θάζε
εκπξάγκαην

βάξνο,

ψζηε

ην

αξκφδην

Δπαξρηαθφ Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν λα πξνβεί
ζηε ζρεηηθή εγγξαθή ζην θηεκαηηθφ κεηξψν:
Ννείηαη

φηη,

ζηελ

πξναλαθεξφκελε

έγγξαθε δήισζε/ζπγθαηάζεζε ζα αλαθέξεηαη
ξεηά ε ππνρξέσζε ηνπ ελππφζεθνπ δαλεηζηή
ή ηνπ θαηφρνπ ηνπ εκπξάγκαηνπ βάξνπο λα
απνζχξεη ή/θαη λα εμαιείςεη ή/θαη λα αθπξψζεη
ηελ ππνζήθε ή ην εκπξάγκαην βάξνο.
(9) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ,

«εμαζθάιηζε»

ή

«εμαζθαιηζκέλε

πεξηνπζία» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε εκπξάγκαην
βάξνο ή απαγφξεπζε ζχκθσλα κε ηνλ πεξί
Μεηαβηβάζεσο θαη Τπνζεθεχζεσο Αθηλήησλ
Νφκν, νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε, δηθαίσκα
επίζρεζεο ή άιιε εμαζθάιηζε.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

17. Σν άξζξν 235 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε,

άξζξνπ 235 ηνπ

ακέζσο κεηά ηε θξάζε «θαηάιιεια βηβιία» (δεχηεξε γξακκή), ηεο

βαζηθνχ λφκνπ.

θξάζεο «ινγαξηαζκψλ θαη βηβιία πξαθηηθψλ».
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Σξνπνπνίεζε ηνπ

18. Σν άξζξν 236 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

άξζξνπ 236 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.

(α)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ, κε ην
αθφινπζν λέν εδάθην:
«(1) Κάζε εθθαζαξηζηήο εηαηξείαο πνπ βξίζθεηαη ζε
εθθαζάξηζε απφ ην Γηθαζηήξην θαηαζέηεη ηα ρξήκαηα πνπ
εηζπξάηηνληαη απφ απηφλ ζε ηέηνηα Σξάπεδα πνπ ν
εθθαζαξηζηήο δπλαηφ λα επηιέμεη θαη ε Σξάπεδα ηνλ
εθνδηάδεη κε απφδεημε ησλ ρξεκάησλ πνπ θαηαηέζεθαλ θαη
ν εθθαζαξηζηήο ηεξεί γηα θάζε εθθαζάξηζε, ζηελ νπνία
εκπιέθεηαη, ρσξηζηφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ν νπνίνο ζα
είλαη δηαζέζηκνο γηα έιεγρν απφ ηνπο πηζησηέο ή ηελ
επηηξνπή επηζεψξεζεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.»· θαη

(β)

κε

ηελ

ηξνπνπνίεζε

ηνπ

εδαθίνπ

(2)

απηνχ,

σο

αθνινχζσο:

(i)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε απφ απηφ ησλ ιέμεσλ
«δέθα» θαη «πελήληα ιίξεο» (δεχηεξε γξακκή), κε
ηηο θξάζεηο «δεθαπέληε (15)» θαη «ηα πέληε ρηιηάδεο
επξψ (€5.000)», αληίζηνηρα· θαη

(ii)

κε

ηελ

πξνζζήθε,

ακέζσο

κεηά

ηηο

«επίζεκνο παξαιήπηεο» (ηξίηε γξακκή),

ιέμεηο
ησλ

ιέμεσλ «ή ε επηηξνπή επηζεψξεζεο» θαη κε ηελ
πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο «ηνπ επίζεκνπ
παξαιήπηε» (πέκπηε γξακκή), ησλ ιέμεσλ «ή ηεο
επηηξνπήο επηζεψξεζεο».
Σξνπνπνίεζε

19.

Η επηθχιαμε ηνπ εδάθηνπ (5) ηνπ άξζξνπ 237 ηνπ βαζηθνχ λ

ηνπ άξζξνπ 237

ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ απηή ησλ ιέμεσλ «ην Τπνπ

ηνπ βαζηθνχ

πκβνχιην» (πξψηε γξακκή), κε ηηο ιέμεηο «ν Τπνπξγφο».
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λφκνπ.
Σξνπνπνίεζε

20. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν

ηνπ βαζηθνχ

απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ:

λφκνπ κε ηελ
πξνζζήθε λένπ
άξζξνπ 239Α.
«Γηάξθεηα

239Α.-(1) H αλαγθαζηηθή εθθαζάξηζε

νινθιεξψλεηαη

αλαγθαζηηθήο

ρξνληθήο πεξηφδνπ δεθανρηψ (18) κελψλ απφ ηελ έλαξμή

εθθαζάξηζεο.

(2) Όπνπ ν επίζεκνο παξαιήπηεο ή ν εθθαζαξ

θξίλεη φηη δελ δχλαηαη λα νινθιεξσζεί ε αλαγθα

εθθαζάξηζε εηαηξείαο εληφο ηεο πεξηφδνπ πνπ αλαθέξεηα

εδάθην (1), αηηείηαη ζην δηθαζηήξην παξάηαζε ηεο ρξν

πεξηφδνπ νινθιήξσζεο ηεο εθθαζάξηζεο, ελεκεξψλνλη

Γηθαζηήξην ζε πνην ζηάδην βξίζθεηαη ε εθθαζάξηζε, θ

Γηθαζηήξην δχλαηαη λα εθδψζεη δηάηαγκα γηα παξάηαζε
ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο.».
Σξνπνπνίεζε

21. Σν άξζξν 240 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

ηνπ άξζξνπ 240
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.
(α)
.

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2) απηνχ,

κ

αθφινπζα λέα εδάθηα:

«(1) Όηαλ έρεη εθδνζεί δηάηαγκα εθθαζάξηζεο απφ ην Γηθαζη

απνηειεί θαζήθνλ ησλ μερσξηζηψλ ζπλειεχζεσλ ησλ πηζησ

θαη ζπλεηζθνξέσλ πνπ ζπγθαιέζηεθαλ κε ζθνπφ ηελ επ

πξνζψπνπ ην νπνίν ζα είλαη ν εθθαζαξηζηήο θαη ηελ εγθαζίδ

επηηξνπήο επηζεψξεζεο, λα βνεζήζνπλ ηνλ εθθαζαξηζηή θ

επηβιέςνπλ ηελ άζθεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ηνπο αλαηίζ
απφ ή ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν απηφ.

(2) Σν Γηθαζηήξην δχλαηαη λα θάλεη νπνηνδήπνηε δηνξηζκ
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δηάηαγκα πνπ απαηηείηαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί νπνηαδή
ηέηνηα απφθαζε.»· θαη
(β)

κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (2) απηνχ,
αθφινπζνπ λένπ εδαθίνπ:

«(2Α) Οη εμνπζίεο ή ηα θαζήθνληα ηεο επηηξνπήο επηζεψξ
είλαη, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:
(α)

Ο θαζνξηζκφο ηεο ακνηβήο ηνπ εθθαζαξηζηή·

(β)

ε έγθξηζε ζπλέρηζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο

ππνβνιή έθζεζεο ζε ηξίκελε βάζε ζε ζρέζε κ
εξγαζίεο ηεο·
(γ)

ε έγθξηζε έγεξζεο αγσγψλ ή ππεξάζπηζεο ηεο εηαη
ζε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξεία·

(δ)

ε άζθεζε νπνησλδήπνηε εμνπζηψλ δπλάκεη ηνπ άξ
233·

(ε)

ε

δηελέξγεηα

θιήζεσλ

δπλάκεη

ησλ

δηαηάμεσλ

παξαγξάθνπ (δ) ηνπ άξζξνπ 259·
(ζη)

ε απαίηεζε φπσο ν εθθαζαξηζηήο ππνβάιεη ζηελ επηη

επηζεψξεζεο, έθζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθθαζάξηζε
ινγαξηαζκνχο

ηεο

εθθαζάξηζεο

ζε

ηέηνηα

ρξ

δηαζηήκαηα, σο ήζειε θαζνξίζεη·
(δ)

ε απαίηεζε φπσο νη ινγαξηαζκνί ηνπ εθθαζα
ειεγρζνχλ απφ αλεμάξηεηνπο ινγηζηέο.».

Σξνπνπνίεζε

22. Σν άξζξν 241 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακ

ηνπ άξζξνπ 241

κεηά ην εδάθην (7) απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ εδαθίνπ:

ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.
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«(7Α) Σα πθηζηάκελα κέιε ηεο επηηξνπήο επηζεψξεζεο, αλ δελ

ιηγφηεξα απφ δχν, δχλαληαη λα ελεξγνχλ αλεμάξηεηα νπνησλδήπνηε θ
ζέζεσλ ζηελ επηηξνπή επηζεψξεζεο.».
Σξνπνπνίεζε

23. Σν άξζξν 243 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

ηνπ άξζξνπ 243
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.
(α)

Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ, σο αθνινχζσο:

(i)

Με ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε ιέμε «αλαζη
(πέκπηε γξακκή), ηεο θξάζεο «ή λα δηαθνπεί»·

(ii)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ απηφ ηεο θξάζεο «γηα αλαζη

(πέκπηε γξακκή), κε ηε θξάζε «αλαζηνιήο ή δηαθνπήο»

κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε ιέμε «φξνπο» (έβ
(iii)

(β)

γξακκή), ησλ ιέμεσλ «θαη πξνυπνζέζεηο»· θαη

κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ ην εδάθην (3) απηνχ, ηεο θξάζεο «

ζα θάλεη πξαθηηθφ ηνπ δηαηάγκαηνο ζηα βηβιία πνπ ζρεηίδνλη

ηελ εηαηξεία» (ηξίηε θαη ηέηαξηε γξακκή), κε ηε θξάζε «θαη επί
παξαιήπηε, ν νπνίνο ην θαηαρσξίδεη ζηα αξρεία πνπ
αλαθνξηθά κε ηελ εηαηξεία».
Σξνπνπνίεζε

24. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 250 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κ

ηνπ άξζξνπ 250

δηαγξαθή απφ απηφ ηεο θξάζεο «είηε πξνζσξηλά ή δηαθνξεηηθά,» (δεχ

ηνπ βαζηθνχ

γξακκή).

λφκνπ.
Σξνπνπνίεζε

25. Σν άξζξν 251 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

ηνπ άξζξνπ 251
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.
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(α)

Mε ηελ αξίζκεζε ηνπ πθηζηάκελνπ θεηκέλνπ απηνχ, ζε εδ
(1)·

(β)

κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (1) απηνχ, φ

απηφ αξηζκήζεθε ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, ησλ αθνιν
λέσλ εδαθίσλ:

«(2) (α) Όπνπ εηαηξεία εθθαζαξίδεηαη απφ ην Γηθαζη

πξφζσπν ην νπνίν ηζρπξίδεηαη φηη είλαη πηζησηήο

εηαηξείαο θαη επηζπκεί λα αλαθηήζεη ην ρξένο ηνπ

ζχλνιν ή κεξηθψο, πξέπεη λα ππνβάιεη επαιήζ
γξαπηψο ζηνλ εθθαζαξηζηή, εληφο ηξηάληα πέληε

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ δηαηάγκ

εθθαζάξηζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηία

(β) Μεηά απφ δεφλησο αηηηνινγεκέλν αίηεκα πηζησ

πξνζεζκία ησλ ηξηάληα πέληε (35) εκεξψλ δχλαηα

παξαηαζεί, απφ ηνλ επίζεκν παξαιήπηε ή εθθαζαξηζη

(3) (α) Η επαιήζεπζε δένλ λα γίλεηαη κε ηνλ ηχπν
Δθεκεξίδα ηεο

θαζνξίδεηαη

ζηνπο

πεξί

Κπβέξλεζεο:

Καλνληζκνχο θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ απηφλ ή

27.10.1933

πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην θαη θάζε πηζη

8.11.1935

επηβαξχλεηαη ηα έμνδα επαιήζεπζεο ηεο απαίηεζήο

29.3.1938.

πεξηιακβαλνκέλσλ

Δπίζεκε

νπνησλδήπνηε εγγξάθσλ απαηηνχληαη ή καξηπξίαο

Δθεκεξίδα,

απαηηείηαη απφ ηνλ εθθαζαξηζηή.

ησλ

Δηαηξεηψλ

εμφδσλ

ηεο

(Δθθαζά

εμαζθά

Παξάξηεκα Σξίην
(Ι):
4.6.1999
1.2.2013.
(β)

Η

επαιήζεπζε

πεξηιακβάλεη

ή

αλαθέξεηα

θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ πνπ απνδεηθλχεη ηηο ιεπηνκέ

ηνπ ρξένπο θαη εηδηθεχεη ηηο απνδείμεηο πιεξσκψλ

ππάξρνπλ, κε ηηο νπνίεο ην ρξένο δχλαηαη λα ππνζηε
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θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, ηα νλφκαηα φισλ ησλ εγγπ

πνπ έρνπλ επζχλε ζε ζρέζε κε ρξένο ηεο εηαηξείαο θα

έθηαζε ηεο επζχλεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εγγχ

ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε εγγχεζεο, θαηά ηελ εκεξνκ
ηεο

επαιήζεπζεο.

εθθαζαξηζηήο

δχλαηαη

Ο

επίζεκνο
νπνηεδήπνηε

παξαιήπηεο
λα

δεηήζεη

πξνζαγσγή δηθαηνινγεηηθψλ δαπάλεο.

(4) Δπαιήζεπζε εθζέηεη θαηά πφζν ν πηζησηήο είλαη ή
είλαη εμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο.

(5) Κάζε πηζησηήο πνπ θαηέζεζε επαιήζεπζε δηθαηνχη

βιέπεη θαη εμεηάδεη ηηο επαιεζεχζεηο άιισλ πηζησηψλ

απφ ηελ ζπλέιεπζε πηζησηψλ, θαη ζε θάζε εχινγν ρξφ

(6) Ο επίζεκνο παξαιήπηεο ή εθθαζαξηζηήο εμε

άκεζα θάζε επαιήζεπζε θαη ηνπο ιφγνπο ηνπ ρξένπο θ

αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απνδέρεηαη ή απνξξ

απηή γξαπηψο γηα ζθνπνχο κεξίζκαηνο, νιηθψο ή κεξ

ή απαηηεί πεξαηηέξσ καξηπξία πξνο ππνζηήξημή ηεο

απνξξίπηεη επαιήζεπζε, αλαθέξεη γξαπηψο πξνο
πηζησηή ηνπο ιφγνπο γηα ηελ απφξξηςε.

(7) Αλ ν πηζησηήο θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, ν εγγπεηή

ηθαλνπνηείηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ επίζεκνπ παξαιήπ

εθθαζαξηζηή αλαθνξηθά κε ηελ επαιήζεπζή ηνπ, δχλαη

αίηεζή ηνπ, λα πξνζθχγεη ζην Γηθαζηήξην θαη ε αίηεζε

λα γίλεηαη εληφο είθνζη κίαο (21) εκεξψλ απφ ηελ ε

πνπ έιαβε γλψζε ηεο απφθαζεο ηνπ επίζεκνπ παξαι
ή εθθαζαξηζηή.
(8) Σν Γηθαζηήξην δχλαηαη λα απνθαζίζεη, ζε ζρέζε

δηθαηψκαηα ηνπ πηζησηή ή, φπνπ εθαξκφδεηαη, ηνπ εγγ

ν νπνίνο απνηείλεηαη ζε απηφ, ζχκθσλα κε ην εδάθη

ηελ επηθχξσζε, ή ηελ αθχξσζε ή ηε δηαθνξνπνίεζε

απφθαζεο ηνπ επίζεκνπ παξαιήπηε ή εθθαζαξ
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ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Καηαρξεζ
93(I) ηνπ 1996
69(Ι) ηνπ 1999
95(Ι) ηνπ 2007

Ρεηξψλ ζε Καηαλαισηηθέο πκβάζεηο Νφκνπ θαη ηνπ

Διεπζεξνπνίεζεο ηνπ Δπηηνθίνπ θαη πλαθψλ Θεκ
Νφκνπ.

136(Ι) ηνπ 2014.
160(Ι) ηνπ 1999
141(Ι) ηνπ 2014
...(Ι) ηνπ 2015.

(9) Δπαιήζεπζε πηζησηή, δχλαηαη θαζ΄ νηνλδήπνηε ρ

κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εθθαζαξηζηή λα απνζπξζεί
δηαθνξνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ην πνζφ πνπ απαηηείηαη.

(10) Σν Γηθαζηήξην δχλαηαη λα απαιείςεη ή λα κεηψζ
πνζφ πνπ απαηηείηαη(α)

θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ επίζεκνπ παξαιήπ

εθθαζαξηζηή, φπνπ ν εθθαζαξηζηήο πηζ

φηη ε επαιήζεπζε έρεη γίλεη ιαλζαζ
απνδεθηή ή ζα πξέπεη λα κεησζεί, ή
(β)

θαηφπηλ αίηεζεο πηζησηή, αλ ν επίζ

παξαιήπηεο ή εθθαζαξηζηήο αξλεζε
ελεξγήζεη επί ηνπ ζέκαηνο.

(11)

Ο

επίζεκνο

παξαιήπηεο

ή

εθθαζαξηζηήο

ππνινγίζεη ηελ αμία νπνηνπδήπνηε ρξένπο, ην νπνίν ρ

ιφγσ ηνπ φηη είλαη ππφ νπνηαδήπνηε αίξεζε ή

νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν, δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε αμί

δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφζεη νπνηνδήπνηε ππνινγ

πνπ έγηλε πξνεγνπκέλσο ιφγσ αιιαγήο ζπλζεθψ
πιεξνθνξηψλ

πνπ

έρνπλ

θαηαζηεί

δηαζέζηκεο

εθθαζαξηζηή θαη λα πιεξνθνξήζεη ηνλ πηζησηή ζρεηηθ
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Ννείηαη φηη, φπνπ ε αμία ηνπ ρξένπο θαζνξίδεηαη

ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην απηφ, ην πνζφ

επαιεζεχεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθθαζάξηζεο ζα
απηφ ηνπ ππνινγηζκνχ.

(12) Δθηφο αλ ν επίζεκνο παξαιήπηεο ή εθθαζαξηζη
επηηξέςεη, επαιήζεπζε αλαθνξηθά κε ρξήκαηα
νθείινληαη δπλάκεη ζπλαιιαγκαηηθήο,

γξακκαηίνπ

δηαηαγή, επηηαγήο ή άιινπ αμηφγξαθνπ ή αζθάιεηαο

κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή, εθηφο εάλ παξνπζηαζηνχ

έγγξαθν ή ε αζθάιεηα ή αληίγξαθν απηψλ δεφ

πηζηνπνηεκέλα απφ ηνλ πηζησηή ή ηνλ εμνπζηνδνηε
αληηπξφζσπφ ηνπ σο πηζηά αληίγξαθα.

(13) Δμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο, ν νπνίνο έρεη δηαζέζε

εμαζθάιηζή ηνπ, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη γηα ην ππφι

πνζφ ρξένπο, αθφηνπ αθαηξεζεί ην πνζφ ην νπνίν έ

κε ηε δηάζεζε ηεο εμαζθάιηζεο θαη, αλ ν εμαζθαιηζκ

πηζησηήο παξαδψζεη ηελ εμαζθάιηζε ηνπ, δχλαηα

επαιεζεχζεη γηα νιφθιεξν ην ρξένο σο λα ήηα
εμαζθαιηζκέλνο.

(14) Γηα ην ζθνπφ επαιήζεπζεο ρξένπο ην ν

δεκηνπξγήζεθε ή είλαη πιεξσηέν ζε ζπλάιιαγκα άιιν

ην επξψ, ην πνζφ ηνπ ρξένπο ζα κεηαηξέπεηαη ζε ε

ζχκθσλα κε ηνλ επίζεκν δείθηε ζπλαιιάγκαηνο, θα
ρξφλν πνπ ε εηαηξεία ηέζεθε ζε εθθαζάξηζε.

(15)

(α)

Όπνπ ην ρξένο πνπ επαιεζεχεηαη

πιαίζηα εθθαζάξηζεο επηθέξεη ηφθν, ν η
επαιεζεχεηαη σο κέξνο ηνπ ρξένπο,

εάλ είλαη πιεξσηένο ζε ζρέζε κε νηαδή
πεξίνδν

κεηά

ηελ

έλαξμε

εθθαζάξ

εηαηξείαο.
(β)

Οη

απαηηήζεηο

πηζησηή
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δχλαληαη

πεξηιακβάλνπλ

ηφθν

επί

ηνπ

ρξ

αλαθνξηθά κε πεξηφδνπο πξηλ ε εηα

πεξηέιζεη ζε εθθαζάξηζε, παξά ην γεγ

φηη πξνεγνπκέλσο δελ είρε επηθπιαρ
ζπκθσλεζεί

ηφθνο,

ζηηο

αθφιν

πεξηπηψζεηο:

(i)

Αλ ην ρξένο είλαη πιεξσηέν δπ

γξαπηήο ζπκθσλίαο θαη πιεξσηέ

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, ηφθνο δχλαη

απαηηεζεί γηα ηελ πεξίνδν απφ

εκέξα ζπλνκνιφγεζεο ηεο ζπκθσ
κέρξη

ηελ

εκέξα

πνπ

ε

εηα

πεξηήιζε ζε εθθαζάξηζε·
εάλ ην ρξένο είλαη πιεξσηέν
(ii)

νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, ηφθνο δχ
λα

απαηηεζεί

εκεξνκελία
πιεξσκήο
γξαπηψο,

εάλ

πξηλ

απαίηεζεο,
ηνπ
απφ

ρξένπο
ή

εθ

απφ

απα
είρε
κέξνπο

πηζησηή θαη δφζεθε εηδνπνίεζε

ηφθνο ζα ήηαλ πιεξσηένο απφ

εκεξνκελία ηεο απαίηεζεο κέρξ
εκέξα πιεξσκήο·

ηφθνο δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθν
(iii)

δχλαηαη λα απαηηεζεί κφλν γηα
πεξίνδν

απφ

ηελ

εκεξνκ

απαίηεζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία π

εηαηξεία πεξηήιζε ζε εθθαζάξηζε.»
Σξνπνπνίεζε ηνπ

26. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην ά

βαζηθνχ λφκνπ κε

251 απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ:

ηελ πξνζζήθε
λένπ άξζξνπ
251Α.
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«Δθηίκεζε ηεο

251Α.-(1) Δμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο, εληφο δέθα (10) εκ

πεξηνπζίαο

απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ δηαηάγκαηνο εθθαζά

πνπ ππφθεηηαη

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ππνβάιιεη

ζε

επίζεκν παξαιήπηε ή εθθαζαξηζηή θαη, φπνπ εθαξκφδεηα

εμαζθάιηζε.

εγγπεηή πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο
ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε.

(2) Σν αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ε

ππνβνιήο ηεο πξνθαηαξηηθήο εθηίκεζεο απφ ηνλ πηζ
δπλάκεη

ηνπ

εδαθίνπ

(1),

ν

επίζεκνο

παξαιήπηε

εθθαζαξηζηήο θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, ν εγγπεηήο-

(α) ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ πηζηση

πξνο ηελ αμία ηεο πεξηνπζίαο πνπ ππφθεηη
εμαζθάιηζε, θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ε ελ
εθηίκεζε είλαη δεζκεπηηθή γηα φινπο, ή
(β) δηνξίδνπλ αλεμάξηεην εθηηκεηή, ή

(γ) απνηείλνληαη ζηελ Τπεξεζία Αθεξεγγπφηεηα
λα δηνξίζεη ε ίδηα αλεμάξηεην εθηηκεηή.

(3) Αλεμάξηεηνο εθηηκεηήο πνπ δηνξίδεηαη είηε δπλάκ

παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (2), είηε δπλάκεη ηεο παξαγξ

(β) ηνπ εδαθίνπ (2), θαζνξίδεη εληφο ην αξγφηεξν δέθα

εκεξψλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ, ηελ αμία ηεο πεξηνπζίαο

ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε, θαη, ε εθηίκεζε πνπ γίλεηαη απφ η

ιφγσ εθηηκεηή ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ επίζεκν παξαιή
εθθαζαξηζηή,

ηνλ

εμαζθαιηζκέλν

πηζησηή

θαη,

εθαξκφδεηαη, ηνλ εγγπεηή.

(4) Σα έμνδα ηεο εθηίκεζεο πνπ γίλεηαη δπλάκε
εδαθίνπ

(3),

εμαζθαιηζκέλν

θαηαβάιινληαη
πηζησηή,

ηνλ

θαη’

αλαινγία

επίζεκν

παξαιήπη

εθθαζαξηζηή θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, ηνλ εγγπεηή:
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απφ

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν επίζεκνο παξαιήπ

εθθαζαξηζηήο ή, φπνπ εθαξκφδεηαη, ν εγγπεηήο, απνδέρεηα

πξνθαηαξηηθή εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο πνπ ππφ

ζε εμαζθάιηζε πνπ ππνβάιιεηαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1)

ηνλ εμαζθαιηζκέλν πηζησηή, εμαηξείηαη απφ ηελ ππνρξ
θαηαβνιήο εμφδσλ ησλ εθηηκήζεσλ:

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ηα έμνδα πνπ θαηαβάιινληα

ηνλ επίζεκν παξαιήπηε ή εθθαζαξηζηή δπλάκεη ηνπ παξ

εδαθίνπ, ζεσξνχληαη σο έμνδα θαη δαπάλεο ηεο εθθαζάξηζε
(5) Γηα ηνπ ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ-

“εθηηκεηήο” ζεκαίλεη αδεηνχρν εθηηκεηή, ν ν

είλαη εγγεγξακκέλν κέινο ζην Μεηξψν Μειψ

Δπηζηεκνληθνχ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κχ

224 ηνπ 1990 δπλάκεη ηνπ πεξί Δπηζηεκνληθνχ Δπηκειεη
106(Ι) ηνπ 1992 Κχπξνπ Νφκνπ·
15(Ι) ηνπ 1993
31(Ι) ηνπ 1993
53(Ι) ηνπ 1993
44(Ι) ηνπ 1996
34(Ι) ηνπ 1997
15(Ι) ηνπ 2002
24(Ι) ηνπ 2002
221(Ι) ηνπ 2002
19(Ι) ηνπ 2003
151(Ι) ηνπ 2003
105(Ι) ηνπ 2006
61(Ι) ηνπ 2009
101(Ι) ηνπ 2012
167(Ι) ηνπ 2013
100(Ι) ηνπ 2014
38(Ι) ηνπ 2015.

“αμία ηεο πεξηνπζίαο πνπ ππφθεηηαη ζε εμαζθά

38

ζεκαίλεη ην πνζφ ην νπνίν ε πεξηνπζία

κπνξνχζε λα αλακέλεηαη φηη ζα απνθέξεη

δηαηίζεην ζηελ ειεχζεξε αγνξά απφ πσιεηή

ελεξγεί εθνχζηα, ζε αγνξαζηή πνπ ελεξγεί εθν

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εηαηξεία βξίζθεηα
εθθαζάξηζε·
“Τπεξεζία

Αθεξεγγπφηεηαο”

ζεκαίλεη

Τπεξεζία Αθεξεγγπφηεηαο σο νξίδεηαη ζχκθ
κε

ηηο

πξφλνηεο

ηνπ

πεξί

πκβν

Αθεξεγγπφηεηαο Νφκνπ.».
Σξνπνπνίεζε

27. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κε

ηνπ βαζηθνχ

άξζξν 256 απηνχ, ησλ αθφινπζσλ λέσλ άξζξσλ:

λφκνπ κε ηελ
πξνζζήθε λέσλ
άξζξσλ 256Α
θαη 256Β.
«Γεκφζηα

256Α.-(1) Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ

εμέηαζε.

φπνπ κία εηαηξεία εθθαζαξίδεηαη απφ ην Γηθαζηήξ
επίζεκνο παξαιήπηεο ή ν εθθαζαξηζηήο δχλαηαη,

νπνηνδήπνηε ρξφλν πξηλ απφ ηε δηάιπζε ηεο εηαηξ

λα απνηαζεί ζην Γηθαζηήξην γηα δεκφζηα εμέ
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν(α)

είλαη ή ήηαλ αμησκαηνχρνο ηεο εηαηξείαο, ή

(β)

έρεη ελεξγήζεη σο εθθαζαξηζηήο, εμεηαζηήο, ή

(γ)

είλαη ζπλεηζθνξέαο ηεο εηαηξείαο, ή

(δ)

νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, εθηφο απφ απηά
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α) θαη
(β), ην νπνίν έρεη ή είρε ζρέζε ή έρεη ιάβεη
κέξνο ζηελ πξναγσγή, ζχζηαζε ή δηεχζπλζε
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ηεο εηαηξείαο.
(2) Δθηφο αλ ην Γηθαζηήξην δηαηάμεη δηαθνξεηηθά, ν
επίζεκνο παξαιήπηεο ή ν εθθαζαξηζηήο πξνβαίλεη ζε
αίηεζε ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) αλ απηφ δεηεζεί απφ(α)

ην έλα δεχηεξν ζε αμία ησλ πηζησηψλ ηεο εηαηξεία
ή

(β)

ηα ηξία ηέηαξηα ζε αμία ησλ ζπλεηζθνξέσλ ηε
εηαηξείαο.
(3) Καηφπηλ αίηεζεο ζχκθσλα κε ην εδάθην (1),

Γηθαζηήξην ζα δψζεη νδεγίεο φπσο δηελεξγεζεί δεκφζ

εμέηαζε ηνπ πξνζψπνπ κε ην νπνίν ζρεηίδεηαη ε αίηεζ
ζε εκέξα πνπ ζα θαζνξίζεη ην Γηθαζηήξην, θαη

πξφζσπν απηφ ζα παξαζηεί ζην Γηθαζηήξην θαηά ηε

εκέξα εθείλε θαη ζα εμεηαζηεί δεκφζηα, αλαθνξηθά κε ηε
πξναγσγή, ζχζηαζε ή δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο

αλαθνξηθά κε ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θ

ππνζέζεψλ ηεο ή ηελ ζπκπεξηθνξά ή ηηο ζπλαιιαγέο ην
ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξεία.

(4) Σα αθφινπζα πξφζσπα δχλαληαη λα ιάβνπ
κέξνο ζηε δεκφζηα εμέηαζε πξνζψπνπ ζχκθσλα κε

άξζξν απηφ θαη δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ ζε εξσηήζεηο ζ

πξφζσπν αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζ
εδάθην (3):
(α)

Ο επίζεκνο παξαιήπηεο·

(β)

ν εθθαζαξηζηήο ηεο εηαηξείαο·

(γ)

ν εμεηαζηήο ηεο εηαηξείαο·

(δ)

νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν έρεη δηνξηζηεί σ
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εηδηθφο δηαρεηξηζηήο ηεο πεξηνπζίαο ή ησλ εξγαζηψ
ηεο εηαηξείαο·
(ε)

νπνηνζδήπνηε πηζησηήο ηεο εηαηξείαο πνπ έρεη
ππνβάιεη απνδεηθηηθά απαίηεζεο θαηά ηελ
εθθαζάξηζε·

(ζη)

νπνηνζδήπνηε ζπλεηζθνξέαο ηεο εηαηξείαο.

(5) Γηα ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν επίζεκν

παξαιήπηεο δχλαηαη λα δηνξίδεη δηθεγφξν, ηα έμνδα ηνπ νπνίνπ ζ
επηβαξχλνπλ ηελ πεξηνπζία ηεο εηαηξείαο.
Πνηληθά

256Β.-(1) Αλ πξφζσπν, ρσξίο εχινγε αηηί

αδηθήκαηα.

παξαιείςεη θαηά νπνηνδήπνηε ρξφλν

λ

παξνπζηαζηεί, ζηελ ζχκθσλα κε ην άξζξ
256Α

δεκφζηα

εμέηαζε,

είλαη

έλνρ

αδηθήκαηνο θαη ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλ

πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα επξψ (€1.000)
ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη
έλα έηνο ή θαη ζηηο δχν πνηλέο καδί.

(2) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπν

νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ρσξίο εχινγε αηηί
παξαιείςεη

θαηά

νπνηνδήπνηε

ρξφλν

λ

παξνπζηαζηεί ζηε ζχκθσλα κε ην άξζξν 256

δεκφζηα εμέηαζή ηνπ ή φπνπ ππάξρεη εχινγ
ππνςία φηη ην πξφζσπν απηφ έρεη δηαθχγεη

πξφθεηηαη λα δηαθχγεη, κε ζθνπφ λα απνθχγεη

λα θαζπζηεξήζεη ηελ εμέηαζή ηνπ, ην Γηθαζηήξ

ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ έθδνζε θ

εθηέιεζε δηθαζηηθψλ εληαικάησλ δηαηάμεσλ ην
Κεθ.155.

πεξί Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νφκνπ, δχλαηαη λ

93 ηνπ1972 εθδψζεη έληαικα2 ηνπ1975
12 ηνπ1975
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41 ηνπ1978
162 ηνπ1989
142 ηνπ1991
9 ηνπ1992
10(I) ηνπ1996
89(I) ηνπ1997
54(I) ηνπ1998
96(I) ηνπ1998
14(I) ηνπ 2001
185(I) ηνπ 2003 219(I)
ηνπ 2004
57(I) ηνπ 2007
9(I) ηνπ 2009
111(I) ηνπ 2011
165(I) ηνπ 2011
7(I) ηνπ 2012
21(I) ηνπ 2012
160(I) ηνπ 2012
23(I) ηνπ 2013
16(Ι) ηνπ 2014
42(I) ηνπ 2014
186(Ι) ηνπ 2014.
(α)

ζχιιεςεο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, ή/θα

(β)

έξεπλαο,

ην

πεξηιακβάλεη
νπνησλδήπνηε

νπνίν

δχλαηαη

θαη
βηβιίσλ,

λ

θαηάζρεζ

εγγξάθσ

αξρείσλ, ρξεκάησλ ή αγαζψλ ζηε
θαηνρή ηνπ πξνζψπνπ.
(3) (α) ε

πεξίπησζε πνπ εθαξκφδεηαη

παξάγξαθνο (α) ηνπ εδαθίνπ (2), ηεξνπκέλσ

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Πνηληθήο Γηθνλνκία

Νφκνπ, ην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα δηαηάμεη φπσ
ην πξφζσπν πνπ ζπλειήθζεθε,
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δπλάκ

ζρεηηθνχ δηθαζηηθνχ εληάικαηνο, παξακείλεη ππ

θξάηεζε, αλ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ε δηεμαγσγ

ησλ αλαθξίζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ην
πεξί Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νφκνπ.
(β) ε πεξίπησζε πνπ εθαξκφδεηαη

ππνπαξάγξαθνο (β) ηνπ εδαθίνπ (2), νηηδήπν
θαηαζρέζεθε δπλάκεη δηθαζηηθνχ εληάικαηνο,

Γηθαζηήξην, δχλαηαη λα δηαηάμεη φπσο απ

θαηαθξαηεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ πε
Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νφκνπ.».
Σξνπνπνίεζε

28. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά

ηνπ βαζηθνχ

άξζξν 259 απηνχ, ησλ αθνινχζσλ λέσλ άξζξσλ:

λφκνπ κε ηελ πξνζζήθε
λέσλ άξζξσλ
259Α θαη
259Β.
«Πξφσξε

259Α.-(1) Όπνπ ην Γηθαζηήξην έρεη εθδψζεη δηάηαγκα γ

δηάιπζε.

εθθαζάξηζε εηαηξείαο θαη ν επίζεκνο παξαιήπηεο είλ
ν εθθαζαξηζηήο ηεο εηαηξείαο θαη απνθαίλεηαη(α)

φηη ηα ξεπζηνπνηήζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηε

εηαηξείαο είλαη αλεπαξθή γηα λα θαιχςνπλ η
έμνδα ηεο εθθαζάξηζεο, θαη
(β)

φηη νη ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο δελ απαηηνχ
πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε,

δχλαηαη, θαηά νπνηνδήπνηε ρξφλν, λα απνηαζεί ζ
Γηθαζηήξην γηα ηελ πξφσξε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο.

(2) Ο επίζεκνο παξαιήπηεο, πξνηνχ ππνβάι

ηέηνηα αίηεζε ζην Γηθαζηήξην, ζα δψζεη ζηνπ

πηζησηέο θαη ζπλεηζθνξείο ηεο εηαηξείαο, εηδνπνίεζ
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ηξηάληα (30) εκεξψλ ηεο πξφζεζεο ηνπ απηή.

(3) Με ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ πνπ αλαθέξεηαη ζ
εδάθην

(2),

παχεη,

ηεξνπκέλσλ

νπνησλδήπν

νδεγηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 259Β, λα απαηηείη
απφ

ηνλ

επίζεκν

παξαιήπηε

λα

εθηειέζ

νπνηαδήπνηε θαζήθνληα πνπ επηβιήζεθαλ ζε απηφ

ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξεία, ηνπο πηζησηέο ή ηνπ

ζπλεηζθνξείο ηεο, ζχκθσλα κε νπνηαδήπνηε δηάηαμ

ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εθηφο απφ ηελ ππνρξέσζε λ
ππνβάιεη αίηεζε, ζχκθσλα κε ην εδάθην (1).

(4) Με ηε ιήςε ηεο αίηεζεο ηνπ επίζεκν

παξαιήπηε, ζχκθσλα κε ην εδάθην (2), ην Γηθαζηήξ
επηιακβάλεηαη άκεζα ηεο αίηεζεο απηήο θαη εθδίδεη
αλάινγν δηάηαγκα.
(5) Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο απφ
Γηθαζηήξην δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (4),

ν επίζεκν

παξαιήπηεο εγγξάθεη ην ελ ιφγσ δηάηαγκα ζην

έθνξν εηαηξεηψλ θαη, κε ηελ πάξνδν ηεο πεξηφδν

ηξηψλ (3) κελψλ ε νπνία άξρεηαη απφ ηελ εκεξνκελ
εγγξαθήο ηνπ δηαηάγκαηνο, ε εηαηξεία ζα δηαιχεηαη.

(6) Καηά νπνηνδήπνηε ρξφλν πξηλ απφ ηε ιήμ
ηεο πεξηφδνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (4),

Γηθαζηήξην δχλαηαη, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ επίζεκν

παξαιήπηε ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ελδηαθεξφκελν

πξνζψπνπ, λα δψζεη νδεγίεο ζχκθσλα κε ην άξζξ
259Β.
πλέπεηεο

259Β.-(1) Όπνπ έρεη δνζεί εηδνπνίεζε ζχκθσλα κε

εηδνπνίεζεο

εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 259Α, ν επίζεκνο παξαιήπηε

ζχκθσλα κε ην

ή νπνηνζδήπνηε πηζησηήο ή ζπλεηζθνξέαο ηε

άξζξν 259Α.

εηαηξείαο δχλαηαη λα αηηεζεί ζην Γηθαζηήξην, γηα ηε
έθδνζε νδεγηψλ.
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(2) Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δχλαηαη λα γίλ
αίηεζε είλαη νη αθφινπζνη:

(α)

Σα

ξεπζηνπνηήζηκα

πεξηνπζηαθ

ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο είλαη επαξθή γ
ηελ

θάιπςε

ησλ

δαπαλψλ

ηε

εθθαζάξηζεο·

(β)

νη ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο απαηηνχ
θάπνηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε· ή

(γ)

γηα

νπνηνδήπνηε

άιιν

ιφγν,

πξφσξε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο δ
ελδείθλπηαη.

(3) Σν Γηθαζηήξην δχλαηαη λα δψζεη ηέηνη

νδεγίεο φπσο ζεσξεί θαηάιιειεο γηα λα θαηαζηεί δπλα

ε εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο σο λα κελ δφζεθε θακ

εηδνπνίεζε ζχκθσλα κε ην εδάθην (2) ηνπ άξζξν
259Α.».
Σξνπνπνίεζε

29. Σν άξζξν 285 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζ

ηνπ άξζξνπ 285

απφ απηφ ηεο θξάζεο «Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ απηνχ

ηνπ βαζηθνχ

(πξψηε γξακκή) κε ηε θξάζε «Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (

λφκνπ.

ηνπ άξζξνπ 202ΛΒ ηνπ Μέξνπο IVA ηνπ Νφκνπ απηνχ θαη νπνησλδήπν
άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ απηνχ».

Σξνπνπνίεζε

30. Σν άξζξν 299 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέ

ηνπ άξζξνπ 299

άξζξν:

ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.
«Γηαηάμεηο

299.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφλην

αλαθνξηθά κε

Νφκνπ θαη αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνη

εγγπήζεηο.

άιινπ νηθείνπ λφκνπ, εγγπεηήο πνπ είλαη θπζηθ
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πξφζσπν, ην νπνίν, θαηά ην ρξφλν ζχλαςεο ηε

ζχκβαζεο εγγχεζεο είρε ή αλέιαβε επζχλε, ζχκθσλ

κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο εγγχεζεο, γηα πνζφ πν
δελ

ππεξβαίλεη

ηηο

πεληαθφζηεο

ρηιηάδεο

επξψ

(€500.000), ηπγράλεη κεηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηη

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζε ζρέζε κε εγγπήζεη

πνπ έδσζε γηα επαιεζεχζηκα ρξέε εηαηξείαο πν
βξίζθεηαη ππφ εθθαζάξηζε.

(2) (α) ε πεξίπησζε πνπ ν πηζησηήο δε
ππνβάιεη

επαιήζεπζε

γξαπηψο

ζηνλ

επίζεκ

παξαιήπηε ή εθθαζαξηζηή εληφο ηεο θαζνξηζκέλε

πξνζεζκίαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην εδάθην (2) ην

άξζξνπ 251, δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη δηθαζηηθά ή λνκηθ

ή άιια κέηξα ελαληίνλ ηνπ εγγπεηή ζε ζρέζε κε ηε
εγγχεζε.

(β) Ο πηζησηήο ελεκεξψλεη ηνπο εγγπεηέ
αλαθνξηθά κε ηελ επαιήζεπζε θαη ηελ απνδνρή

απφξξηςε απφ ηνλ επίζεκν παξαιήπηε ή εθθαζαξηζη
δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (6) ηνπ άξζξνπ 251:

Ννείηαη φηη, ε ελ ιφγσ ελεκέξσζε δελ απνηει

εηδνπνίεζε γηα θαηαβνιή πιεξσκψλ εθ κέξνπο ην
εγγπεηή θαη δελ επεξεάδεη ην δηθαίσκα ηνπ πηζησηή

ηνπ εγγπεηή λα πξνζθχγεη ζην Γηθαζηήξην, θαηά η
νξηδφκελα ζην εδάθην (7) ηνπ άξζξνπ 251.
(3) ε πεξίπησζε εμαζθαιηζκέλνπ πηζησηή,
επαιήζεπζε

πεξηιακβάλεη

επηπιένλ

φιεο

η

πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε:

(α) ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο πν
ππφθεηηαη

ζε

εμαζθάιηζε,

ε

νπν

θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ην
άξζξνπ 251Α:
46

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπν

ε πεξηνπζία ππφθεηηαη ζε πεξηζζφηεξεο απ

κία εμαζθαιίζεηο, ε αμία ηεο πεξηνπζίαο πν

ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε, γηα ηνπο ζθνπνχ
ηεο

επαιήζεπζεο

θάζε

εμαζθαιηζκέλν

πηζησηή, ζα είλαη ε αμία ηελ νπνία ν ελ ιφγ

εμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο αλακέλεη λα ιάβ

απφ ηελ πψιεζε ηεο ελ ιφγσ πεξηνπζία
ιακβάλνληαο

επίζεο

ππφςε

ηε

ζεηξ

πξνηεξαηφηεηαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισ

εμαζθαιηζκέλσλ πηζησηψλ γηα ηνπο νπνίνπο

ελ ιφγσ πεξηνπζία ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζ

φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε η
δηαηάμεηο

ηνπ

πεξί

Μεηαβηβάζεσο

θ

Τπνζεθεχζεσο Αθηλήησλ Νφκνπ·

(β) ην πνζφ ηνπ νθεηιφκελνπ ρξένπο ηεο ππ
εθθαζάξηζε

εηαηξείαο

πξνο

ζπγθεθξηκέλν

εμαζθαιηζκέλν

ην

πηζηση

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο επαιήζεπζε
ζην

παξφλ

άξζξν

αλαθεξφκελν

σ

“νθεηιφκελν ρξένο”.
(4) ε πεξίπησζε πνπ ε αμία ηεο πεξηνπζίαο

νπνία ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηε

επαιήζεπζε ηνπ πηζησηή θαηά ηελ εκεξνκελία γξαπηή
απνδνρήο

ηεο

επαιήζεπζεο

απφ

ηνλ

επίζεκ

παξαιήπηε ή εθθαζαξηζηή, ηζνχηαη ή μεπεξλά ηελ αμί

ηνπ νθεηιφκελνπ ρξένπο, ν εμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο δε

δχλαηαη λα ιάβεη δηθαζηηθά ή λνκηθά ή άιια κέηξ
ελαληίνλ ηνπ εγγπεηή ζε ζρέζε κε ηελ εγγχεζε.

(5) ε πεξίπησζε πνπ ε αμία ηεο πεξηνπζίαο ε νπνί
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ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηελ επαιήζεπζε
είλαη ρακειφηεξε ηεο αμίαο ηνπ νθεηιφκελνπ ρξένπο,

εμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο δελ δχλαηαη λα ιάβεη δηθαζηηθ

ή λνκηθά ή άιια κέηξα ελαληίνλ ηνπ εγγπεηή ζε ζρέζε κ

ηελ εγγχεζε γηα πνζφ κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ηε

δηαθνξάο κεηαμχ ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο ε νπνί

ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε θαη ηνπ πνζνχ ηνπ νθεηιφκελν
ρξένπο, φπσο απηά πεξηιακβάλνληαη ζηελ επαιήζεπζε.

(6) (α) ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ εδαθίνπ (5

ην πνζφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο

ε νπνία ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε, θαη ηνπ πνζνχ ην
νθεηιφκελνπ

ρξένπο,

θαηαηάζζεηαη

σο

κ

εμαζθαιηζκέλν ρξένο γηα ζθνπνχο ηεο εθθαζάξηζεο θα

ν ζρεηηθφο πηζησηήο ιακβάλεη πιεξσκέο σο ηέηνην θα

αλαινγία (pari passu) κε άιινπο κε εμαζθαιηζκέλνπ
πηζησηέο.

(β) Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθν

(α), ζε πεξίπησζε πνπ πεξηνπζία ηεο εηαηξείαο ε νπνί

ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε δηαηεζεί θαη ην θαζαξφ πνζ

ηεο δηάζεζεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ηε

εθηηκεκέλεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο ε νπνία ππφθεηηαη ζ

εμαζθάιηζε, ηφηε ν εμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο ζ

δηθαηνχηαη λα ιάβεη δηθαζηηθά ή λνκηθά ή άιια κέηξ

ελαληίνλ ηνπ εγγπεηή ζε ζρέζε κε ηελ εγγχεζε κφλν γη

ην πνζφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ηε
δηάζεζεο θαη ηνπ νθεηιφκελνπ ρξένπο:

Ννείηαη φηη, ην πνζφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ην

θαζαξνχ πνζνχ ηεο δηάζεζεο θαη ηνπ νθεηιφκελν

ρξένπο θαηαηάζζεηαη σο κε εμαζθαιηζκέλν ρξένο γη

ζθνπνχο ηεο εθθαζάξηζεο θαη ν ζρεηηθφο πηζησηή

ιακβάλεη ηπρφλ πιεξσκέο σο κε εμαζθαιηζκέλν

πηζησηήο, θαη' αλαινγία (pari passu) κε άιινπο κ
εμαζθαιηζκέλνπο πηζησηέο:
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Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ
εγγπεηήο

θαηέβαιε νπνηεζδήπνηε πιεξσκέο, γηα η

πνζφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζία

πνπ ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε θαη ηνπ νθεηιφκελν

ρξένπο, πξηλ ηε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πεξηνπζίαο ηε

εηαηξείαο, θαη ην θαζαξφ πνζφ πνπ πξνέθπςε ηειηθ

απφ ηέηνηα δηάζεζε είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ αμία ηε
πεξηνπζίαο πνπ ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε, ηφηε

εμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο νθείιεη λα επηζηξέςεη ζην
εγγπεηή νπνηνδήπνηε πνζφ πνπ απηφο θαηέβαιε,

η

νπνίν ππεξβαίλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ πν

πξνθχπηεη ηειηθά απφ ην θαζαξφ πνζφ ηεο δηάζεζεο ηε
πεξηνπζίαο θαη ηνπ νθεηιφκελνπ ρξένπο.

(7) Σπρφλ θαηακεξηζκφο απφ ηνλ πηζησηή επηβνιή

ππνρξεψζεσλ ησλ εγγπεηψλ, ησλ νπνίσλ ηα νλφκαη
πεξηιακβάλνληαη

ζηελ

επαιήζεπζε,

γίλεηαη

θα

εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο αξρή
ηεο δηαθάλεηαο θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο επηείθεηαο.

(8) (α) Oη εγγπεηέο δχλαληαη λα θαηαβάιινπλ πνζ

κεληαίσο ζε ζρέζε κε ηελ επζχλε ηνπο πνπ απνξξέ

απφ εγγχεζε, θαη θαλέλαο εγγπεηήο δελ θαηαβάιι

πνζφ, ην νπνίν μεπεξλά ην πνζφ πνπ απνκέλεη κεη

απφ αθαίξεζε απφ ην κεληαίν εηζφδεκά ηνπο, ην
ζπλφινπ ησλ-

(i)

ινγηθψλ εμφδσλ δηαβίσζεο ζχκθσλα κε ηη

δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αθεξεγγπφηεηαο Φπζηθψ

…(Ι) ηνπ 2015.

Πξνζψπσλ (Πξνζσπηθά ρέδηα Απνπιεξσκή

θαη Γηάηαγκα Απαιιαγήο Οθεηιψλ) Νφκνπ· θαη

(ii)

ησλ κεληαίσλ δφζεσλ πνπ ν ίδηνο ν εγγπε

ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ζε ζρέζε κε ηηο δη
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ηνπ ππνρξεψζεηο θαηά ηελ έθδνζε δηαηάγκα
εθθαζάξηζεο:

Ννείηαη φηη, ε ππνπαξάγξαθνο (ii) εθαξκφδεη

κφλν ζε φζεο εγγπήζεηο πθίζηαλην πξηλ απφ ηε
…(Ι) ηνπ 2015. έλαξμε

ηεο

ηζρχνο

ηνπ

πεξί

Δηαηξεηψ

(Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 3) Νφκνπ ηνπ 2015:

(β) ε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη εγγπεη

θαηαβάιινπλ πνζά κεληαίσο ζε ζρέζε κε ηελ επζχλ
ηνπο πνπ απνξξέεη απφ ηελ ελ ιφγσ εγγχεζε,

ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ησλ κεληαίσλ δφζεσλ, ζ

είλαη ε ίδηα φπσο θαζνξίζηεθε ζηελ αξρηθή ζχκβαζ
κεηαμχ

εηαηξείαο

θαη

πηζησηή,

εθηφο

εάλ

η

ελδηαθεξφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά θ

ην επηηφθην δελ ζα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ ελ ιφγ
αξρηθή ζχκβαζε.

(9) Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (8) ηζρχνπλ κφλν γ

πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχν

...(I) ηνπ 2015. ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 3) Νφκν

ηνπ 2015 θαη ζα έρνπλ εθαξκνγή κφλν ζε ζρέζε κ
...(I) ηνπ 2015.

ρξέε γηα ηα νπνία ζπλάθζεθαλ ζπκβάζεηο εγγχεζε

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί Δηαηξεηψ
(Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 3) Νφκνπ ηνπ 2015:

Ννείηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εδαθίν

ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ γηα ηε ζπλνιηθή ρξνληθ

δηάξθεηα κελαίσλ δφζεσλ, ε θαηαβνιή ησλ νπνίσ

...(I) ηνπ 2015. άξρηζε εληφο ησλ ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηε

ηζρχνο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ.

Νφκνπ ηνπ 2015, αλεμάξηεηα εάλ ε ζπλνιηθή ρξνληθ

δηάξθεηα ησλ κεληαίσλ δφζεσλ μεπεξλά ηε ζρεηηθ
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πεξίνδν ησλ ηξηψλ (3) εηψλ.

(10) Σν ζχλνιν ησλ νπνησλδήπνηε εθάπα

πνζψλ θαη ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο ζεηξά

πιεξσκψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ εγγπεηή θαζψ

θαη ηπρφλ πιεξσκψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα κ

εμαζθαιηζκέλα ρξέε πξνο ζπγθεθξηκέλν πηζηση
θαηά ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο, δελ δχλαηαη

λ

μεπεξλά ην πνζφ:

(α) ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο αμίαο ηε
πεξηνπζίαο
εμαζθάιηζε

ε

νπνία

θαη

ηνπ

ππφθεηηαη

ζ

πνζνχ

ην

νθεηιφκελνπ ρξένπο, ζε πεξίπησζε πν

ην πνζφ ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο πν
ππφθεηηαη

ζε

εμαζθάιηζε

είλ

ρακειφηεξν ηνπ πνζνχ ηνπ νθεηιφκελν

ρξένπο εάλ πξφθεηηαη γηα εμαζθαιηζκέλ
πηζησηή, ή

(β) ην ζπλνιηθφ ρξένο ζηελ επαιήζεπζ

εάλ πξφθεηηαη γηα κε εμαζθαιηζκέλ
πηζησηή:

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε θαηαβνιήο απφ ην
εγγπεηή εθάπαμ πνζνχ, ζα ιακβάλνληαη ππφςε

νπνηεζδήπνηε πιεξσκέο θαηαβιήζεθαλ πξνο ην
πηζησηή θαηά ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο.

(11) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνη

άιινπ Νφκνπ, θακία αγσγή πνπ αθνξά εγγχεζε ζ

ζρέζε κε επαιεζεχζηκν ρξένο δελ εγείξεηαη απ

πηζησηή ελαληίνλ εγγπεηή κεηά ηελ πάξνδν δπν (2
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εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία γξαπηήο απνδνρήο ηε
επαιήζεπζεο

απφ

ηνλ

επίζεκν

παξαιήπηε

εθθαζαξηζηή:

Ννείηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εδαθίν

ηζρχνπλ γηα ηα δηαηάγκαηα εθθαζάξηζεο ηα νπνία ζ

...(Ι) ηνπ 2015. εθδνζνχλ κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ πε

Δηαηξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 3) Νφκνπ ηνπ 2015
Όηαλ

(12)

νπνηνζδήπνηε

εγγπεηήο

θαηέβαι

νιφθιεξν ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηε

εθαξκνγήο ηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζ
πηζησηή
εγγπεηήο,

δπλάκεη
κε

ηνπ

ηελ

παξφληνο

θαηαβνιή

άξζξνπ,

ηέηνηαο

ηέηνην

πιεξσκήο

θαζίζηαηαη κε εμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο σο πξνο η

πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ελ ιφγσ πιεξσκή, θαη έρε

φια ηα δηθαηψκαηα κε εμαζθαιηζκέλνπ πηζησηή έλαλ

ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξείαο, θαη νη απαηηήζεηο ην

έρνπλ ηελ ίδηα πξνηεξαηφηεηα κε απηέο ησλ άιισλ κ
εμαζθαιηζκέλσλ πηζησηψλ.

(13) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπν

άιινπ Νφκνπ, θακία αγσγή απφ εγγπεηή ελαληίνλ ηε

ππφ εθθαζάξηζε εηαηξείαο ή νπνηνπδήπνηε άιιν

ζπλεγγπεηή ζε ζρέζε κε επαιεζεχζηκν ρξένο δε

εγείξεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηε

εκεξνκελία θαηαβνιήο πιεξσκήο απφ ηνλ εγγπεη
ζηνλ

πηζησηή

αλαθνξηθά

κε

ρξένο

ηεο

ππ

εθθαζάξηζε εηαηξείαο:

Ννείηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εδαθίν

...(Ι) ηνπ 2015. ηζρχνπλ γηα ηα δηαηάγκαηα εθθαζάξηζεο ηα νπνία ζ

εθδνζνχλ κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ πε

Δηαηξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 3) Νφκνπ ην
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2015.».
Σξνπνπνίεζε

31. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 301 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κ

ηνπ άξζξνπ 301 ηνπ

ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο ζην ηέινο ηεο επηθχιαμεο απηνχ, κε άλ

βαζηθνχ λφκνπ.

θαη θάησ ηειεία θαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ηεο αθφινπζεο λέα
επηθχιαμεο:

«Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πεξηφδνπ ησλ έμη κελψ

νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνίαλ ε εηαηξεία βξίζθεηαη ππφ ηε

πξνζηαζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο IVA ην
παξφληνο Νφκνπ, δελ ζα ππνινγίδεηαη.».
Σξνπνπνίεζε

32. Σν άξζξν 306 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε απ

ηνπ άξζξνπ 306 ηνπ

ην εδάθην (2) απηνχ, ηεο θξάζεο «ηηο είθνζη ιίξεο» (δεχηεξε γξακκή), κε

βαζηθνχ λφκνπ.

θξάζε «ηα εμαθφζηα πελήληα επξψ (€650)».

Σξνπνπνίεζε

33. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 307 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε

ηνπ άξζξνπ 307 ηνπ

αληηθαηάζηαζε απφ ηηο παξαγξάθνπο (δ) θαη (ε) απηνχ, ηεο θξάζεο «δέθ

βαζηθνχ λφκνπ.

ιηξψλ» (ηξίηε γξακκή), κε ηε θξάζε «εμαθφζηα πελήληα επξψ (€650)».

Σξνπνπνίεζε

34. Σν άξζξν 308 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

ηνπ άξζξνπ 308 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.

(α)

Με ηελ πξνζζήθε ζηνλ πιαγηφηηηιν απηνχ, ακέζσο κεηά ηε ιέμ
«βηβιίσλ»

(ηξίηε

γξακκή),

ηεο θξάζεο

«θαη

νπζηαζηηθ

παξαιείςεηο απφ ηε δήισζε ζε ζρέζε κε ηηο ππνζέζεηο ηε
εηαηξείαο»· θαη
(β)

κε ηελ αξίζκεζε ηνπ πθηζηάκελνπ θεηκέλνπ απηνχ, ζε εδάθην (

θαη ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ησλ αθφινπζσλ λέσλ εδαθίσλ

«(2) Όηαλ κία εηαηξεία ππφθεηηαη ζε εθθαζάξηζε, είηε κέζσ ην

Γηθαζηεξίνπ είηε εζεινληηθά, νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπν

ήηαλ ζην παξειζφλ ή είλαη ζην παξφλ αμησκαηνχρνο ηε
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εηαηξείαο, πξνβεί ζε νπζηαζηηθή παξάιεηςε ζε νπνηαδήπν

δήισζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, είλ

έλνρν αδηθήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ ππφθεηηαη ζ

θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα έηνο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλ

πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο επξψ (€5.000) ή θαη ζη
δχν πνηλέο καδί.
(3) Όηαλ κία εηαηξεία δηαηαρζεί λα ηεζεί ζε εθθαζάξηζε απφ

δηθαζηήξην, ή έρεη εγθξίλεη ςήθηζκα γηα εζεινληηθή εθθαζάξηζ

νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν πξηλ απφ ηελ εθθαζάξηζ

πξνέβε ζε νπζηαζηηθή παξάιεηςε ζε νπνηαδήπνηε δήισζε, είλ

έλνρν αδηθήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ ππφθεηηαη ζ

θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα έηνο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλ

πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο επξψ (€5.000) ή θαη ζη
δχν πνηλέο καδί.

(4) ε πεξίπησζε πνηληθήο δίσμεο γηα αδίθεκα βάζεη ησ
εδαθίσλ

(2)

θαη

(3),

απνηειεί

ππεξάζπηζε

γηα

ην

θαηεγνξνχκελν εάλ απνδείμεη, φηη πξνέβε ζηηο δειψζεηο απηέ
ρσξίο πξφζεζε λα εμαπαηήζεη.».
Σξνπνπνίεζε

35. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά απφ

ηνπ βαζηθνχ

άξζξν 314 απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ:

λφκνπ κε ηελ
πξνζζήθε λένπ
άξζξνπ 314 Α.
«Πξνζφληα

314Α.-(1) Με εμαίξεζε ηνλ επίζεκν παξαιήπηε,

εθθαζαξηζηή.

εθθαζαξηζηήο πξέπεη λα είλαη πξφζσπν πνπ θέθηεηαη

πξνζφληα θαη άδεηα εμάζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ην

πκβνχινπ Αθεξεγγπφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πε
πκβνχισλ Αθεξεγγπφηεηαο Νφκν.

(2) ε πεξίπησζε δηνξηζκνχ πεξηζζφηεξσλ ην
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ελφο εθθαζαξηζηέο, ε απφθαζε δηνξηζκνχ δένλ λ
αλαθέξεη

θαηά

πφζν

νπνηαδήπνηε

πξάμε

θαη

δηαδηθαζίεο ζα γίλεηαη απφ φινπο ηνπο εθθαζαξηζηέο
νπνηνδήπνηε ζπγθεθξηκέλν εθθαζαξηζηή.

(3) Οη πξάμεηο ή/θαη νη ελέξγεηεο ηνπ εθθαζαξηζ

είλαη έγθπξεο αλεμαξηήησο νπνηνπδήπνηε ειαηηψκαην
ζην δηνξηζκφ απηνχ.».
Σξνπνπνίεζε

36. Σν άξζξν 324 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθ

ηνπ άξζξνπ 324

ακέζσο κεηά ην εδάθην (3) απηνχ, ησλ αθνινχζσλ λέσλ εδαθίσλ:

ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.
«(3Α)

Πξαθηηθά

δηαδηθαζίαο

ζε

ζπλέιεπζε

πηζησηψλ

ζπλεηζθνξέσλ βάζεη ηνπ Νφκνπ απηνχ, ππνγξακκέλα ζηελ ίδηα

ηελ ακέζσο επφκελε ζπλέιεπζε, απφ πξφζσπν ην νπν

πεξηγξάθεηαη ή ην νπνίν θαίλεηαη φηη είλαη πξφεδξνο ηε

ζπλέιεπζεο ζηελ νπνία ην πξαθηηθφ ππνγξάθεθε, ζεσξείη
επαξθήο καξηπξία.

(3Β) Δθηφο αλ απνδεηρζεί ην αληίζεην, ηεθκαίξεηαη φηη θάζ

ζπλέιεπζε πηζησηψλ ή ζπλεηζθνξέσλ, ζηελ νπνία ππνγξάθε

πξαθηηθφ δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ην εδάθην (3Α), ζπγθιήζεθε θ
ζπλήιζε δεφλησο θαη φηη φιεο νη απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ
δηαδηθαζίεο πνπ δηεμήρζεθαλ ζε απηή ηε ζπλέιεπζε, ιήθζεθαλ
δηεμήρζεθαλ κε ηε ζπλήζε δηαδηθαζία.».
Σξνπνπνίεζε

37. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά

ηνπ βαζηθνχ

άξζξν 372 απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ:

λφκνπ κε ηελ
πξνζζήθε λένπ
άξζξνπ 372Α.
«Μεηαβαηηθέο

37.-(1) Υσξίο επεξεαζκφ ηνπ θχξνπο ησλ ελεξγεηψ

δηαηάμεηο.

ή ησλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο έγηλαλ κε βάζε

θαζεζηψο πνπ ίζρπε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχν
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...(Ι) ηνπ 2015. ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 3) Νφκν
ηνπ

2015, νπνηαδήπνηε

αίηεζε

γηα

έθδνζ

δηαηάγκαηνο εθθαζάξηζεο ελαληίνλ εηαηξείαο, ζηε
νπνία

αίηεζε,

πεξηιακβάλεηαη

θαη

αίηεκα

γ

δηνξηζκφ ηνπ επίζεκνπ παξαιήπηε σο πξνζσξηλν

εθθαζαξηζηή, ε νπνία έγηλε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηε

ηζρχνο ηνπ Νφκνπ απηνχ, αιιά δελ νινθιεξψζεθε

...(Ι) ηνπ 2015. εμέηαζή ηεο απφ ην Γηθαζηήξην θαηά ηελ έλαξμε ηε

ηζρχνο ηνπ, ζα εμεηαζηεί, θαηά ην δπλαηφ, ζχκθσλ

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, σ
ηξνπνπνηείηαη

κε

ηνλ

πεξί

Δηαηξεηψ

(Σξνπνπνηεηηθφ) (Αξ. 3) Νφκν ηνπ 2015 θ

...(Ι) ηνπ 2015. αλαιφγσο, αλ ην Γηθαζηήξην ην θξίλεη απαξαίηεη
δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί.

(2) Οπνηνδήπνηε δηάηαγκα εθθαζάξηζεο έρ

εθδνζεί απφ ην Γηθαζηήξην, ακέζσο πξηλ απφ ηε
έλαξμε

ηεο

ηζρχνο

ηνπ

πεξί

Δηαηξεηψ

(Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 3) Νφκνπ ηνπ 2015, δχλαη

...(Ι) ηνπ 2015. λα ηξνπνπνηεζεί απφ ην Γηθαζηήξην, εληφο δψδεθ

(12) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ Νφκν
απηνχ,

κεηά

απφ

αίηεζε

νπνηνπδήπν

ελδηαθεξνκέλνπ πξνζψπνπ, ψζηε λα δηνξίδεηαη
...(Ι) ηνπ 2015. επίζεκνο

παξαιήπηεο

σο

εθθαζαξηζηήο

θ

ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 228
228Α, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.

(3) Οπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ή ελέξγεηα ή πξάμ

έρεη μεθηλήζεη κε δηάηαγκα εθθαζάξηζεο πνπ έρ

εθδνζεί βάζεη ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ θαη ησ

Καλνληζκψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί δπλάκεη απηνχ ζ

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο, αιιά δ

νινθιεξψζεθε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ην

πεξί Δηαηξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 3) Νφκνπ ην

2015, ζα δηεθπεξαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμε

ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ πν
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...(Ι) ηνπ 2015. εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ.».

Αξ. Φαθ.: 23.01.056.004-2015
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