ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ
Πξννίκην.

Δπεηδή, ην επηθαηξνπνηεκέλν Μλεκφλην πλαληίιεςεο κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πξνλνεί φηη ζηα πιαίζηα
νινθιεξσκέλεο κεηαξξχζκηζεο πνπ ζα εηζαγάγεη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο
αθεξεγγπφηεηαο γηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, ζα εηζαρζεί κηα
απνηειεζκαηηθή
δηαδηθαζία
αλαδηάξζξσζεο
γηα
λνκηθά
πξφζσπα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεγάισλ δαλεηνιεπηψλ,
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 θαη ε ζπλερήο αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ
ηξαπεδηθψλ δαλείσλ,
Δπεηδή, ε αλνδηθή ηάζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ έρεη αξλεηηθέο
πξνεθηάζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη θαη’
επέθηαζε ζηε δηνρέηεπζε δαλείσλ γηα ζπλέρηζε ή επαλέλαξμε νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ,
Δπεηδή, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα έρνπλ ππνζηεί δεκίεο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ κε
εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ θαη έρνπλ πξνβεί ζε πξνβιέςεηο ζηνπο ηζνινγηζκνχο
ηνπο, επηδηψθεηαη ε ελίζρπζε ηνπ πιαηζίνπ αλαδηάξζξσζεο εηαηξηθψλ δαλείσλ
κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ γηα
απνθπγή πξφθιεζεο πεξαηηέξσ δεκίαο ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα,
Δπεηδή, κε ηε ζπλνκνιφγεζε ελφο ζπκβηβαζκνχ πνπ θαζηζηά κηα εηαηξεία ηθαλή
λα απνπιεξψζεη ηα ρξέε ηεο, απηά ζα κεησζνχλ, ελψ παξάιιεια ζα
ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζπκθέξνληα ησλ πηζησηψλ, αθνχ ζα είλαη ζε θαιχηεξε
ζέζε παξά αλ ε εηαηξεία ππφθεηην ζε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο,
Δπεηδή, νπνηνζδήπνηε ηπρφλ πεξηνξηζκφο δηθαησκάησλ θαη ελεξγεηψλ ηξίησλ
είλαη γηα απζηεξά πεξηνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη θαηφπηλ απφθαζεο
Γηθαζηεξίνπ,
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Δπεηδή, ζα πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ εηδηθέο πξφλνηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
εγγπεηψλ νη νπνίνη παξείραλ εγγπήζεηο ζε ζρέζε κε ρξένο ηεο εηαηξείαο ην
νπνίν δχλαηαη λα αλαδηαξζξσζεί 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, κέζσ ηεο ζεζκνζέηεζεο ελφο κεραληζκνχ πνπ ζα απνβιέπεη ζηελ
αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία
βηψζηκσλ επηρεηξήζεσλ, ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο θαη ζα βνεζήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε
δηαηήξεζε απαζρφιεζεο,

Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:

πλνπηηθφο
ηίηινο.
Κεθ. 113.
9 ηνπ 1968
76 ηνπ 1977
17 ηνπ 1979
105 ηνπ 1985
198 ηνπ 1986
19 ηνπ 1990
41(I) ηνπ 1994
15(I) ηνπ 1995
21(I) ηνπ 1997
82(I) ηνπ 1999
149(I) ηνπ 1999
2(I) ηνπ 2000
135(I) ηνπ 2000
151(I) ηνπ 2000
76(I) ηνπ 2001
70 ηνπ 2003
167(Η) ηνπ 2003
92(Η) ηνπ 2004
24(Η) ηνπ 2005
129(Η) ηνπ 2005
130(Η) ηνπ 2005
98(Η) ηνπ 2006
124(Η) ηνπ 2006
70(Η) ηνπ 2007
71(Η) ηνπ 2007

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Δηαηξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθφο)
(Αξ. 2) Νφκνο ηνπ 2015 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν
(πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ν βαζηθφο λφκνο»).

3
131(Η) ηνπ 2007
186(I) ηνπ 2007
87(Η) ηνπ 2008
49(Η) ηνπ 2009
99(I) ηνπ 2009
42(Η) ηνπ 2010
60(Η) ηνπ 2010
88(Η) ηνπ 2010
53(Η) ηνπ 2011
41(Η) ηνπ 2009
117(Η) ηνπ 2011
145(Η) ηνπ 2011
157(Η) ηνπ 2011
198(Η) ηνπ 2011
64(Η) ηνπ 2012
98(I) ηνπ 2012
190(Η) ηνπ 2012
203(Η) ηνπ 2012
6(Η) ηνπ 2013
90(Η) ηνπ 2013
74(Η) ηνπ 2014
75(I) ηνπ 2014
18(Η) ηνπ 2015.
Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.

2. Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνχ λφµνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ζην εδάθην
(1) απηνχ, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ αθφινπζσλ λέσλ φξσλ θαη
ησλ νξηζκψλ ηνπο:
« «αλεμάξηεηνο εκπεηξνγλψκνλαο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζην
εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 202Β.∙

Κεθ. 149.
22(Η) ηνπ 1995
99(Η) ηνπ 2013.

«εγγχεζε» ζεκαίλεη ζχκβαζε εγγχεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί
πκβάζεσλ Νφκνπ∙
«εγγπεηήο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν έρεη επζχλε ππφ
εγγχεζε αλαθνξηθά κε ην ρξένο κηαο εηαηξείαο ζηελ νπνία έρεη δηνξηζηεί
εμεηαζηήο∙
«εμεηαζηήο» ζεκαίλεη ηνλ εμεηαζηή πνπ δηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν
202Α∙
«ελδηαθεξφκελν κέξνο» ζε ζρέζε κε εηαηξεία, ζηελ νπνία αθνξά ην
εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 202Α ζεκαίλεη –
(α) πηζησηή ηεο εηαηξείαο∙
(β) κέινο ηεο εηαηξείαο∙
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(γ) ζπλεηζθνξέα∙
(δ) εγγπεηή νπνησλδήπνηε ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο∙
(ε) νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ε πεξηνπζία ηνπ νπνίνπ ππφθεηηαη ζε
νπνηαδήπνηε ππνζήθε ή επηβάξπλζε ή εμαζθάιηζε γηα
νπνηαδήπνηε νθεηιή ή ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο∙
«Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη
Σνπξηζκνχ.
«ρξένο πξνο ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα» ζεκαίλεη πνζφ, ην νπνίν απνηειεί
νθεηιή βάζεη αξρηθά ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο γηα παξνρή νπνηαζδήπνηε
ρξεκαηνπηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο εθ κέξνπο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη
πεξηιακβάλεη ην ζπκβαηηθφ ηφθν θαη ηνλ ηφθν ππεξεκεξίαο, ν νπνίνο δελ
δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ δχν ηνηο εθαηφλ (2%) επί ησλ
θαζπζηεξεκέλσλ δφζεσλ θαη κε ζπλππνινγηδνκέλσλ θαηά ηνλ θαζνξηζκφ
ηνπ ελ ιφγσ ηφθνπ ππεξεκεξίαο, νπνησλδήπνηε δφζεσλ έρνπλ ήδε
θαηαβιεζεί απφ ηελ εηαηξεία.».
Σξνπνπνίεζε
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ κε ηελ
πξνζζήθε λένπ
Μέξνπο IVA.

3. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν
202 απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ Μέξνπο:

«ΜΕΡΟ IVA
ΔΙΟΡΙΜΟ ΕΞΕΣΑΣΗ
Δμνπζία ηνπ
Γηθαζηεξίνπ
γηα δηνξηζκφ
εμεηαζηή.

202Α.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2), ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη –
(α)

Δηαηξεία είλαη ή θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα είλαη
αλίθαλε λα πιεξψζεη ηα ρξέε ηεο, θαη

(β)

δελ έρεη εγθξηζεί θαη δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο νπνηνδήπνηε
ςήθηζκα αλαθνξηθά κε εθθαζάξηζε ηεο
εηαηξείαο, θαη

(γ)

θαλέλα δηάηαγκα δελ έρεη εθδνζεί γηα ηελ
εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο,

δχλαηαη, θαηφπηλ αηηήζεσο πνπ ππνβάιιεηαη ελψπηφλ ηνπ,
λα δηνξίζεη εμεηαζηή ζηελ εηαηξεία γηα ζθνπνχο εμέηαζεο
ηεο θαηάζηαζεο ησλ ππνζέζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ
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εθηέιεζε ηέηνησλ θαζεθφλησλ ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξεία,
φπσο δχλαηαη λα επηβάιιεηαη απφ ή ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
(2) Σν Γηθαζηήξην εθδίδεη δηάηαγκα ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζην παξφλ άξζξν κφλν εθφζνλ
ηθαλνπνηεζεί φηη ππάξρεη εχινγε πξννπηηθή επηβίσζεο ηεο
εηαηξείαο θαη νιφθιεξεο ή νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο
επηρείξεζεο απηήο σο δξψζαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (going
concern).
(3) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κία
εηαηξεία είλαη αλίθαλε λα πιεξψζεη ηα ρξέε ηεο, αλ –

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
9.9.2013.
14.2.2014.
66(I) ηνπ 1997
74(Η) ηνπ 1999
94(Η) ηνπ 2000
119(I) ηνπ 2003
4(Η) ηνπ 2004
151(Η) ηνπ 2004
231(Η) ηνπ 2004

(α)

είλαη αλίθαλε λα πιεξψζεη ηα ρξέε ηεο θαηά ην
ρξφλν πνπ απηά θαζίζηαληαη πιεξσηέα,

(β)

ε αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο είλαη
ρακειφηεξε απφ ην πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ
ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ελδερφκελεο θαη
κειινληηθέο ππνρξεψζεηο ηεο, ή

(γ)

εθαξκφδνληαη σο πξνο απηήλ νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 212.

(4) Σν Γηθαζηήξην, θαηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο θαηά
πφζν λα εθδψζεη δηάηαγκα ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν,
δχλαηαη λα ιάβεη ππφςε θαηά πφζν ε εηαηξεία έρεη δεηήζεη
απφ ηνπο πηζησηέο ηεο ζεκαληηθέο παξαηάζεηο ρξφλνπ γηα
ηελ πιεξσκή ησλ ρξεψλ ηεο, απφ φπνπ εχινγα δχλαηαη λα
ζπλαρζεί φηη ε εηαηξεία ήηαλ πηζαλφλ αλίθαλε λα πιεξψζεη
ηα ρξέε ηεο. ην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα ιάβεη ππφςε επίζεο
θαηά πφζν ε εηαηξεία έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηελ δηαδηθαζία
αλαδηάξζξσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο εθάζηνηε ζε ηζρχ
ηεο Γηαρείξηζεο Καζπζηεξήζεσλ Οδεγίεο πνπ εθδίδνληαη
απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 41 ηνπ πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ
Νφκνπ.
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235(I) ηνπ 2004
20(Η) ηνπ 2005
80(Η) ηνπ 2008
100(Η) ηνπ 2009
123(Η) ηνπ 2009
27(Η) ηνπ 2011
104(Η) ηνπ 2011
107(Η) ηνπ 2012
14(Η) ηνπ 2013
87(Η) ηνπ 2013
102(Η) ηνπ 2013
141(Η) ηνπ 2013
5 (Η) ηνπ 2015
26(Η) ηνπ 2015
35(Η) ηνπ 2015.

35(I) ηνπ 2002
141(Η) ηνπ 2003
165(Η) ηνπ 2003
69(Η) ηνπ 2004
70(Η) ηνπ 2004
136(Η) ηνπ 2004
152(Η) ηνπ 2004
153(Η) ηνπ 2004
240(Η) ηνπ 2004
17(Η) ηνπ 2005
26(Η) ηνπ 2008
105(Η) ηνπ 2009
50(Η) ηνπ 2011
132(Η) ηνπ 2013.
Αίηεζε γηα
πξνζηαζία
απφ ην
Γηθαζηήξην.

(5) Γελ δχλαηαη λα δηνξηζηεί εμεηαζηήο ζε νπνηαδήπνηε
πηζησηηθά ηδξχκαηα ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ν πεξί
Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκνο θαη ζε
νπνηεζδήπνηε αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο
εθαξκφδεηαη ν πεξί Αζθήζεσο Αζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη
άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ Νφκνο.

202Β.-(1) Αίηεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
202Α δχλαηαη λα ππνβιεζεί απφ (α)

ηελ εηαηξεία, ή

(β)

πηζησηή ή ελδερφκελν ή κειινληηθφ πηζησηή,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ εξγνδνηνχκελνπ ηεο
εηαηξείαο, ή

(γ)

κέιε ηεο εηαηξείαο πνπ θαηέρνπλ, θαηά ην
ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 202Α, φρη ιηγφηεξν απφ ην έλα δέθαην
ηνπ θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

7
πνπ, θαηά ην ρξφλν εθείλν, θέξεη δηθαίσκα
ςήθνπ ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηεο εηαηξείαο,
ή
(δ)

εγγπεηή νπνησλδήπνηε ππνρξεψζεσλ ηεο
εηαηξείαο, ή

(ε)

απφ φια ηα πην πάλσ κέξε, καδί ή μερσξηζηά.

(2) Αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 202Α –
(α)

πξνηείλεη πξφζσπν γηα λα δηνξηζηεί σο
εμεηαζηήο, θαη

(β)

ππνζηεξίδεηαη απφ ηέηνηα καξηπξία, πνπ
δεηθλχεη φηη ν αηηεηήο έρεη βάζηκν ιφγν λα
αηηεζεί ηνλ δηνξηζκφ εμεηαζηή,

(γ)

πεξηιακβάλεη, φηαλ απηή ππνβάιιεηαη απφ ηελ
εηαηξεία, θαηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο, ζηελ
έθηαζε πνπ είλαη γλσζηά ζε απηή, φπσο
πθίζηαληαη θαηά εκεξνκελία φρη ελσξίηεξε
απφ δεθαηέζζεξηο (14) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο, θαη

(δ)

πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο θαηά πφζν έρεη
πξνεγνπκέλσο ππνβιεζεί αίηεζε γηα δηνξηζκφ
εμεηαζηή ή/θαη έρεη δηνξηζηεί εμεηαζηήο ζηελ
εηαηξεία.

(3) Δπηπξνζζέησο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
εδάθην (5), αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν
202Α ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξεία, ε
νπνία εηνηκάδεηαη απφ αλεμάξηεην εκπεηξνγλψκνλα, ν
νπνίνο είλαη είηε ν ειεγθηήο ηεο εηαηξείαο είηε πξφζσπν ην
νπνίν έρεη ηα πξνζφληα λα δηνξηζηεί σο ειεγθηήο εηαηξείαο
ή σο εμεηαζηήο ηεο εηαηξείαο.
(4) Ζ έθζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ
πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:

εκπεηξνγλψκνλα

(α)

Σα νλφκαηα θαη ηηο δηεπζχλζεηο
αμησκαηνχρσλ ηεο εηαηξείαο,

ησλ

(β)

ηα
νλφκαηα
νπνησλδήπνηε
άιισλ
ζρεηηδφκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ησλ
νπνίσλ ζχκβνπινη ηεο εηαηξείαο είλαη επίζεο
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ζχκβνπινη,
(γ)

δήισζε ππνζέζεσλ ηεο εηαηξείαο πνπ
δεηθλχεη, ζην βαζκφ πνπ είλαη επιφγσο δπλαηφ,
ιεπηνκέξεηεο ησλ ζηνηρεηψλ ηνπ ελεξγεηηθνχ
θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο,
πεξηιακβαλνκέλσλ
ελδερφκελσλ
θαη
κειινληηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ ηειεπηαία
εκεξνκελία πνπ είλαη πξαθηηθά δπλαηφλ, ηα
νλφκαηα θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ πηζησηψλ ηεο,
ηηο εμαζθαιίζεηο πνπ θαηέρνληαη απφ απηνχο,
αληίζηνηρα, θαη ηηο εκεξνκελίεο θαηά ηηο νπνίεο
δφζεθαλ νη εμαζθαιίζεηο, αληίζηνηρα, θαζψο
θαη ηα νλφκαηα ησλ εγγπεηψλ ηεο:
Ννείηαη φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
παξνχζαο
παξαγξάθνπ,
«εμαζθάιηζε»
ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε ππνζήθε, επηβάξπλζε,
δηθαίσκα επίζρεζεο ή άιιε εμαζθάιηζε,

(δ)

ηε γλψκε ηνπ, θαηά πφζν νπνηνδήπνηε
έιιεηκκα πνπ παξνπζηάδεηαη κεηαμχ ησλ
ζηνηρείσλ
ηνπ
ελεξγεηηθνχ
θαη
ησλ
ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο ππνινγίζηεθε
ηθαλνπνηεηηθά θαη αλ φρη, θαηά πφζνλ ππάξρεη
καξηπξία αλαθνξηθά κε εμαθάληζε πεξηνπζίαο
ή πεξηνπζηψλ ή ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ
ζπζζσξεχνληαη ζε νπζηαζηηθά πνζά ή αμίεο ηα
νπνία δελ ινγίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά,

(ε)

ηε γλψκε ηνπ θαηά πφζν ε εηαηξεία θαη
νιφθιεξε
ή
νπνηνδήπνηε
κέξνο
ηεο
επηρείξεζήο ηεο, έρεη εχινγε πξννπηηθή
επηβίσζεο σο δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα
(going
concern)
θαη
δήισζε
ησλ
πξνυπνζέζεσλ πνπ ζεσξεί σο απαξαίηεηεο
γηα λα δηαζθαιηζηεί ε επηβίσζή ηεο είηε
αλαθνξηθά κε ηελ εζσηεξηθή δηεχζπλζε θαη ηηο
δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο, είηε άιισο
πσο,

(ζη) ηε γλψκε ηνπ θαηά πφζν ε δηακφξθσζε,
απνδνρή θαη επηβεβαίσζε πξνηάζεσλ γηα
ζπκβηβαζκφ ή ζρέδην δηαθαλνληζκνχ ζα
πξνζέθεξε εχινγε πξννπηηθή επηβίσζεο ηεο
εηαηξείαο θαη νιφθιεξεο ή νπνηνπδήπνηε
κέξνπο ηεο επηρείξεζεο ηεο σο δξψζαο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο (going concern),
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(δ)

ηε γλψκε ηνπ θαηά πφζν κία πξνζπάζεηα
ζπλέρηζεο νιφθιεξεο ή νπνηνπδήπνηε κέξνπο
ηεο επηρείξεζεο πηζαλφλ λα είλαη πην
επσθειήο ζηα κέιε σο ζχλνιν θαη ζηνπο
πηζησηέο σο ζχλνιν παξά ε εθθαζάξηζε ηεο
εηαηξείαο,

(ε)

ζπζηάζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία
πνπ εθείλνο πηζηεχεη φηη πξέπεη λα
αθνινπζεζεί αλαθνξηθά κε ηελ εηαηξεία,
πεξηιακβαλνκέλσλ,
αλ
δηθαηνινγείηαη,
πξνζρεδίσλ πξνηάζεσλ γηα ζπκβηβαζκφ ή
ζρεδίνπ δηαθαλνληζκνχ,

(ζ)

ηε γλψκε ηνπ θαηά πφζν ηα γεγνλφηα πνπ
απνθαιχπηνληαη
δηθαηνινγνχλ πεξαηηέξσ
δηεξεχλεζε έρνληαο ππφςε ηε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 311,

(η)

ιεπηνκέξεηεο ηεο έθηαζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο
πνπ απαηηείηαη γηα λα δπλεζεί ε εηαηξεία λα
ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ πξνζηαζίαο θαζψο θαη ησλ πεγψλ
ηεο ρξεκαηνδφηεζεο,

(ηα)

ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηά πφζν ππνρξεψζεηο
πνπ πξνέθπςαλ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο πξέπεη λα πιεξσζνχλ,

(ηβ)

ηε γλψκε ηνπ θαηά πφζν ε εξγαζία ηνπ
εμεηαζηή ζα βνεζεζεί απφ νδεγίεο ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ξφιν ή ηελ
ηδηφηεηα κέινπο νπνηαζδήπνηε επηηξνπήο
πηζησηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 202ΚΒ,
θαη

(ηγ)

νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα ζεσξεί ν ίδηνο φηη
είλαη ζρεηηθά.

(5) Αίηεζε, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν
202Α ζπλνδεχεηαη απφ (α)

ζπγθαηάζεζε
εμεηαζηή. θαη

ππνγεγξακκέλε

απφ

ηνλ

(β)

αληίγξαθα ησλ πξνηάζεσλ γηα ζπκβηβαζκφ ή
ζρέδην δηαθαλνληζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο
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ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, αλ ηέηνηεο πξνηάζεηο
έρνπλ
εηνηκαζηεί,
γηα
ππνβνιή
ζε
ελδηαθεξφκελα κέξε γηα ηελ έγθξηζή ηνπο.
(6) Σν Γηθαζηήξην έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα κελ
πξνρσξήζεη ζε αθξφαζε ζε ζρέζε κε αίηεζε ζχκθσλα κε
ην άξζξν 202Α, ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ ελδερφκελν ή
κειινληηθφ πηζησηή κέρξηο φηνπ θαηαβιεζεί εμαζθάιηζε γηα
ηα έμνδα, ε νπνία θξίλεηαη εχινγε απφ ην Γηθαζηήξην.
(7) Σν Γηθαζηήξην δελ πξνρσξεί ζε αθξφαζε ζε ζρέζε
κε αίηεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 202Α, αλ ππάξρεη
δηνξηζκέλνο παξαιήπηεο γηα ηελ εηαηξεία πνπ αθνξά ε
αίηεζε θαη ν παξαιήπηεο απηφο ήηαλ δηνξηζκέλνο γηα
ζπλερή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξψλ πξηλ απφ
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο:

...(Η) ηνπ 2015.

Ννείηαη φηη, αλ ππάξρεη δηνξηζκέλνο παξαιήπηεο
ζηελ εηαηξεία πνπ αθνξά ε αίηεζε θαη ν παξαιήπηεο απηφο
δηνξίζηεθε εληφο πεξηφδνπ ηξηψλ (3) κελψλ πνπ πξνεγείηαη
ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ
(Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 2) Νφκνπ ηνπ 2015, ην παξφλ
εδάθην δελ εθαξκφδεηαη θαη ηπγράλεη εθαξκνγήο ην άξζξν
202Η.
(8) Καηά ηελ αθξφαζε αίηεζεο, ζχκθσλα κε ην παξφλ
άξζξν, ην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα εγθξίλεη, απνξξίςεη ηελ
αίηεζε ή λα αλαβάιεη ηελ αθξφαζε, ππφ φξνπο ή ρσξίο
φξνπο ή λα πξνβεί ζε έθδνζε πξνζσξηλνχ δηαηάγκαηνο ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ δηαηάγκαηνο ζεσξεί πξέπνλ.
(9) Άλεπ επεξεαζκνχ ηεο γεληθφηεηαο ηνπ εδαθίνπ (8),
πξνζσξηλφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξφλ
εδάθην δχλαηαη λα πεξηνξίζεη ηελ άζθεζε νπνησλδήπνηε
εμνπζηψλ ησλ ζπκβνχισλ ή ηεο εηαηξείαο, ιακβαλνκέλσλ
ππφςε ησλ ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (2) ηνπ
άξζξνπ 202ΗΓ.
(10) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ εδαθίσλ (8) ή (9) ή κεηά απφ
ηελ ππνβνιή αίηεζεο, ην Γηθαζηήξην δχλαηαη, θαηφπηλ
αηηήζεσο πξνο απηφ, λα δηνξίζεη εμεηαζηή ζηελ εηαηξεία επί
πξνζσξηλήο βάζεσο.
(11) Αίηεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 202Α δελ δχλαηαη λα
ππνβιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδνπ δψδεθα (12) κελψλ
πνπ άξρεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεξκαηηζκνχ ηνπ
δηνξηζκνχ ηνπ εμεηαζηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 202ΚΘ,
εθηφο αλ ην Γηθαζηήξην ηθαλνπνηεζεί φηη λέα γεγνλφηα ή

11
ζπλζήθεο δηθαηνινγνχλ ηέηνηα αίηεζε.
Πξνζσξηλή
πξνζηαζία
απφ ην
Γηθαζηήξην
εθθξεκνχζεο
ηεο έθζεζεο.

202Γ.-(1) ε πεξίπησζε πνπ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 202Α ηθαλνπνηεί ην Γηθαζηήξην φηη –
(α)

ιφγσ πεξηζηάζεσλ εθηφο ηνπ ειέγρνπ
ηνπ αηηεηή, ε έθζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ
εκπεηξνγλψκνλα δελ είλαη δηαζέζηκε εγθαίξσο
γηα λα ζπλνδεχζεη ηελ αίηεζε, θαη

(β)

ν αηηεηήο δελ ζα κπνξνχζε εχινγα λα
πξνβιέςεη ηηο πεξηζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξάγξαθν (α),

ην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα εθδψζεη δηάηαγκα ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη λα ζέζεη ηελ εηαηξεία γηα
ηελ νπνία γίλεηαη αίηεζε ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ
Γηθαζηεξίνπ γηα πεξίνδν πνπ ην Γηθαζηήξην ζεσξεί
θαηάιιειε, κε ζθνπφ λα επηηξαπεί ε ππνβνιή ηεο έθζεζεο
ηνπ αλεμάξηεηνπ εκπεηξνγλψκνλα:
Ννείηαη φηη, αλ ππάξρεη δηνξηζκέλνο παξαιήπηεο ζε
ζρέζε κε νιφθιεξε ή νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ή
ηεο επηρείξεζεο ηεο εηαηξείαο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο
αίηεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 202Α, αλαθνξηθά κε ηελ
εηαηξεία, απηφ δελ απνηειεί απφ κφλν ηνπ, γηα ηνπο ζθνπνχο
ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, πεξηζηάζεηο εθηφο ηνπ ειέγρνπ ηνπ
αηηεηή.
(2) Ζ πεξίνδνο πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1) ιήγεη
φρη αξγφηεξα απφ ηε δέθαηε πέκπηε εκέξα πνπ αθνινπζεί
ηελ έθδνζε ηνπ ελ ιφγσ δηαηάγκαηνο ή ζε πεξίπησζε πνπ ε
δέθαηε πέκπηε εκέξα ζπκπίπηεη κε άββαην, Κπξηαθή ή
δεκφζηα αξγία, ηελ πξψηε εκέξα πνπ αθνινπζεί ην
άββαην, ηελ Κπξηαθή ή ηε δεκφζηα αξγία, αλάινγα.
(3) ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ππνβιεζεί απφ
νπνηνδήπνηε απφ ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο (β) θαη (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 202Β
θαη εθδνζεί δηάηαγκα αλαθνξηθά κε ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία,
ζχκθσλα κε ην εδάθην (1), νη ζχκβνπινη ηεο εηαηξείαο
ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο έθζεζεο ηνπ
αλεμάξηεηνπ εκπεηξνγλψκνλα, ηδηαίηεξα αλαθνξηθά κε ηα
ζέκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α), (β) θαη (γ)
ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 202Β.
(4) ε πεξίπησζε πνπ νη ζχκβνπινη ηεο εηαηξείαο
παξαιείςνπλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
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εδαθίνπ (3), ην πξφζσπν πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε ή ν
αλεμάξηεηνο εκπεηξνγλψκνλαο δχλαηαη λα αηηεζεί ζην
Γηθαζηήξην ηελ έθδνζε δηαηάγκαηνο, ην νπνίν λα απαηηεί
απφ ηνπο ζπκβνχινπο λα πξνβνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
ελέξγεηεο πξνο ζπκκφξθσζε κε ηα πξνβιεπφκελα ζην
εδάθην (3).
(5) ε πεξίπησζε πνπ ε έθζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ
εκπεηξνγλψκνλα ππνβιεζεί ζην Γηθαζηήξην πξηλ απφ ηε
ιήμε ηεο πεξηφδνπ πξνζηαζίαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε
δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην εδάθην (1), ην
Γηθαζηήξην πξνρσξεί κε ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο καδί κε
ηελ έθζεζε σο εάλ απηέο λα ππνβιήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 202Α.
(6) Άλεπ επεξεαζκνχ ηεο δπλαηφηεηαο ππνβνιήο
νπνηαζδήπνηε πεξαηηέξσ αίηεζεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 202Α, ζε πεξίπησζε πνπ ε έθζεζε
ηνπ αλεμάξηεηνπ εκπεηξνγλψκνλα δελ ππνβιεζεί ζην
Γηθαζηήξην πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ πξνζηαζίαο πνπ
πξνζδηνξίδεηαη ζε δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ηφηε θαηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ
απηήο, ε εηαηξεία παχεη λα ηειεί ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ
Γηθαζηεξίνπ.
(7) Οπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ
έλαληη ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
πξνζηαζίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη
ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) δελ δχλαηαη λα απνηειέζνπλ
αληηθείκελν πηζηνπνηεηηθνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 202ΗΔ.
Γηθαίσκα
αθξφαζεο.

202Γ. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (8) ηνπ
άξζξνπ 202Β, ην Γηθαζηήξην δελ εθδίδεη δηάηαγκα, ην νπνίν
απνξξίπηεη ηελ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην
άξζξν 202Α ή δηάηαγκα, ην νπνίν δηνξίδεη εμεηαζηή ζε
εηαηξεία, ρσξίο λα έρεη πξνεγνπκέλσο δνζεί ζηελ εηαηξεία ή
ζε θάζε πηζησηή ηεο εηαηξείαο, ν νπνίνο έρεη εθθξάζεη ζην
Γηθαζηήξην ηελ επηζπκία λα αθνπζηεί επί ηνπ ζέκαηνο, ε
επθαηξία λα αθνπζηεί.

Γηαζεζηκφηεηα
έθζεζεο
αλεμάξηεηνπ
εκπεηξνγλψκνλα.

202Δ.-(1) Ο αλεμάξηεηνο εκπεηξνγλψκνλαο παξέρεη
αληίγξαθν ηεο έθζεζεο πνπ εηνηκάζηεθε απφ ηνλ ίδην,
ζχκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 202Β, ζηελ εηαηξεία
γηα ηελ νπνία έγηλε αίηεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 202Α ή ζε
νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν κέξνο, θαηφπηλ ζρεηηθήο
έγγξαθεο αίηεζεο πνπ ππνβάιιεηαη πξνο απηφλ.
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(2) Σν Γηθαζηήξην δχλαηαη, θαηφπηλ αίηεζεο, λα δψζεη
νδεγίεο κε ηηο νπνίεο λα δχλαηαη λα απαιεηθζνχλ απφ ην
αληίγξαθν ηεο έθζεζεο νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο, ε
ζπκπεξίιεςε ησλ νπνίσλ είλαη πηζαλφλ λα επεξεάζεη
δπζκελψο ηελ επηβίσζε ηεο εηαηξείαο ή νιφθιεξεο ή
νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο επηρείξεζεο ηεο σο δξψζαο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο (going concern).
ρεηηδφκελεο
εηαηξείεο.

202Σ.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2),
φηαλ ην Γηθαζηήξην δηνξίδεη εμεηαζηή ζε εηαηξεία, δχλαηαη
θαηά ηνλ ίδην ρξφλν ή κεηέπεηηα, λα εθδψζεη δηάηαγκα ην
νπνίν –
(α)

δηνξίδεη ηνλ εμεηαζηή λα είλαη εμεηαζηήο γηα
ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ζε
ζρεηηδφκελε εηαηξεία, ή

(β)

παξαρσξεί ζηνλ εμεηαζηή, ζε ζρέζε κε ηελ
εηαηξεία απηή, φιεο ή κεξηθέο απφ ηηο εμνπζίεο
ή ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ παξέρνληαη ζε ζρέζε
κε ηελ πξναλαθεξφκελε εηαηξεία.

(2) Σν Γηθαζηήξην θαηά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο γηα ηελ
έθδνζε δηαηάγκαηνο, ζχκθσλα κε ην εδάθην (1), ιακβάλεη
ππφςε θαηά πφζν ε έθδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο ελδέρεηαη λα
δηεπθνιχλεη ηελ επηβίσζε ηεο εηαηξείαο ή ηεο ζρεηηδφκελεο
εηαηξείαο ή θαη ησλ δχν θαη νιφθιεξεο ή νπνηνπδήπνηε
κέξνπο ηεο επηρείξεζεο ηεο σο δξψζαο νηθνλνκηθήο
κνλάδαο (going concern), θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ
εθδίδεη ηέηνην δηάηαγκα αλ δελ ηθαλνπνηεζεί φηη ππάξρεη
εχινγε πξννπηηθή επηβίσζεο ηεο ζρεηηδφκελεο εηαηξείαο θαη
νιφθιεξεο ή νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο επηρείξεζεο ηεο σο
δξψζαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (going concern).
(3) Μία ζρεηηδφκελε εηαηξεία, ζηελ νπνία δηνξίδεηαη
εμεηαζηήο, ζεσξείηαη φηη ηειεί ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ
Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ πεξίνδν πνπ άξρεηαη απφ ηελ έθδνζε
δηαηάγκαηνο ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν θαη ζπλερίδεη γηα
ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε εηαηξεία κε ηελ νπνία
ζρεηίδεηαη ηειεί ππφ πξνζηαζία.
(4) ε πεξίπησζε πνπ εμεηαζηήο είλαη δηνξηζκέλνο ζε
δχν ή πεξηζζφηεξεο ζρεηηδφκελεο εηαηξείεο, έρεη ηηο ίδηεο
εμνπζίεο θαη θαζήθνληα ζε ζρέζε κε θάζε εηαηξεία, σο
ρσξηζηή νληφηεηα, εθηφο αλ ην Γηθαζηήξην εθδψζεη
δηαθνξεηηθέο νδεγίεο.
(5) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, κία εηαηξεία
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ζρεηίδεηαη κε άιιε εηαηξεία, αλ –
(α)

απηή ε άιιε εηαηξεία είλαη ε κεηξηθή ηεο
εηαηξεία ή ζπγαηξηθή ηεο, ή

(β)

πέξαλ ηνπ ελφο δεπηέξνπ ηεο νλνκαζηηθήο
αμίαο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
ηεο φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζην εδάθην (5) ηνπ
άξζξνπ 148, θαηέρεηαη απφ ηελ άιιε εηαηξεία
θαη εηαηξείεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εθείλελ ηελ
άιιε εηαηξεία είηε άκεζα είηε έκκεζα, αιιά κε
άιιν ηξφπν παξά κε εκπηζηεπκαηηθή ηδηφηεηα,
ή

(γ)

πέξαλ ηνπ ελφο δεπηέξνπ ηεο νλνκαζηηθήο
αμίαο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζην εδάθην (5) ηνπ
άξζξνπ 148, ηεο θάζε κίαο θαηέρεηαη απφ κέιε
ηεο άιιεο, είηε άκεζα είηε έκκεζα, αιιά κε
άιιν ηξφπν παξά κε εκπηζηεπκαηηθή ηδηφηεηα,
ή

(δ)

απηή ε άιιε εηαηξεία ή εηαηξεία ή εηαηξείεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε εθείλελ ηελ άιιε εηαηξεία ή
απηή ή άιιε εηαηξεία καδί κε εηαηξεία ή
εηαηξείεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή δηθαηνχληαη
λα αζθήζνπλ ή λα ειέγμνπλ ηελ άζθεζε πέξαλ
ηνπ ελφο δεπηέξνπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ
θαη’ νπνηαδήπνηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο
εηαηξείαο, ή

(ε)

νη εξγαζίεο ησλ εηαηξεηψλ δηεθπεξαηψλνληαη κε
ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη μερσξηζηέο εξγαζίεο ηεο
θάζε εηαηξείαο ή νπζηαζηηθφ κέξνο απηήο δε
δηαθξίλεηαη εχθνια, ή

(ζη) ππάξρεη άιιε εηαηξεία, κε
ζρεηίδνληαη θαη νη δχν εηαηξείεο,

ηελ

νπνία

θαη «ζρεηηδφκελε εηαηξεία» έρεη αληίζηνηρε έλλνηα.
(6) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, «εηαηξεία»
πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε νληφηεηα, ε νπνία δχλαηαη λα
ππνβιεζεί ζε εθθαζάξηζε θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα
Νφκν.
Άξλεζε
Γηθαζηεξίνπ

202Ε. Σν Γηθαζηήξην δχλαηαη λα αξλεζεί αθξφαζε αίηεζεο
πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 202Α ή, αλάινγα
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αθξφαζεο
αίηεζεο ππφ
πξνυπνζέζεηο.

Απνηειέζκαηα
αίηεζεο γηα
δηνξηζκφ
εμεηαζηή επί
πηζησηψλ θαη
άιισλ.

κε ηελ πεξίπησζε, δχλαηαη λα αξλεζεί ηε ζπλέρηζε
αθξφαζεο ηέηνηαο αίηεζεο, αλ θξίλεη φηη θαηά ηελ εηνηκαζία ή
ππνβνιή ηεο αίηεζεο ή θαηά ηελ εηνηκαζία ηεο έθζεζεο ηνπ
αλεμάξηεηνπ εκπεηξνγλψκνλα, ν αηηεηήο ή ν αλεμάξηεηνο
εκπεηξνγλψκνλαο–
(α)

έρεη παξαιείςεη λα απνθαιχςεη νπνηεζδήπνηε
πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε απηφλ, νη
νπνίεο είλαη νπζηψδεηο γηα ηελ άζθεζε απφ ην
Γηθαζηήξην ησλ εμνπζηψλ ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ
Νφκν απηφ, ή

(β)

δελ ελήξγεζε κε θαιή πίζηε.

202Ζ.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 202Γ
θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο αίηεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 202Α θαη
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (3) θαη (4) ηνπ
άξζξνπ 202ΗΘ, θαη ηειεηψλεη θαηά ηε ιήμε πεξηφδνπ
ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εθείλε ή θαηά ηελ
απφζπξζε ή απφξξηςε ηεο αίηεζεο, νπνηνδήπνηε γεγνλφο
επέιζεη πξψην, ε εηαηξεία ζεσξείηαη φηη ηειεί ππφ ηελ
πξνζηαζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ.
(2) Γηα φζν ρξφλν κία εηαηξεία ηειεί ππφ ηελ πξνζηαζία
ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
Νφκνπ, ηζρχνπλ νη αθφινπζεο δηαηάμεηο:
(α)

Γελ
δχλαληαη
λα
αξρίζνπλ
ελαληίνλ
ηεο εηαηξείαο νπνηεζδήπνηε δηαδηθαζίεο
εθθαζάξηζεο, νχηε λα εγθξηζεί ςήθηζκα γηα
εθθαζάξηζε ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξεία εθείλε θαη
νπνηνδήπνηε ςήθηζκα πνπ εγθξίλεηαη θαηά ηνλ
ηξφπν απηφ δελ έρεη απνηέιεζκα,

(β)

δελ δηνξίδεηαη παξαιήπηεο επί νπνηνπδήπνηε
κέξνπο ηεο πεξηνπζίαο ή ηεο επηρείξεζεο ηεο
εηαηξείαο ή αλ έρεη δηνξηζηεί παξαιήπηεο πξηλ
απφ ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 202Α, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 202Η, ηέηνηνο παξαιήπηεο κπνξεί λα
ζπλερίζεη λα ελεξγεί σο παξαιήπηεο,

(γ)

θακία
θαηάζρεζε
ζηα
ρέξηα
ηξίηνπ,
κεζεγγχεζε, θαηάζρεζε ή εθηέιεζε δελ ζα
ιακβάλεη ρψξα έλαληη ηεο πεξηνπζίαο ή ησλ
αληηθεηκέλσλ ηεο εηαηξείαο, παξά κφλν κε ηελ
ζπγθαηάζεζε ηνπ εμεηαζηή,
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(δ)

ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε αμίσζε
ελαληίνλ ηεο εηαηξείαο εμαζθαιίδεηαη κε
ππνζήθε, επηβάξπλζε, δηθαίσκα επίζρεζεο ή
άιιε επηβάξπλζε ή ελέρπξν επί ή πνπ
επεξεάδεη νιφθιεξε ή νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο
πεξηνπζίαο,
ησλ
αληηθεηκέλσλ
ή
ηνπ
εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξείαο, θακία ελέξγεηα δελ
κπνξεί λα ιάβεη ρψξα γηα ηε ξεπζηνπνίεζε
νιφθιεξεο ή νπνηνπδήπνηε κέξνπο απηήο ηεο
εμαζθάιηζεο, παξά κφλν κε ηελ ζπγθαηάζεζε
ηνπ εμεηαζηή,

(ε)

δελ δχλαηαη λα ιεθζνχλ νπνηαδήπνηε κέηξα
γηα ηελ αλάθηεζε αγαζψλ πνπ επξίζθνληαη
ζηελ θαηνρή ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε
νπνηαδήπνηε ζπκθσλία ελνηθηαγνξάο, παξά
κφλν κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ εμεηαζηή,

(ζη) ζε πεξίπησζε πνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
νπνηνπδήπνηε Νφκνπ, Καλνληζκνχ ή άιιεο
ξχζκηζεο, νπνηνδήπνηε πξφζσπν άιιν απφ
ηελ εηαηξεία είλαη ππεχζπλν λα θαηαβάιεη φια
ή νπνηνδήπνηε κέξνο ησλ ρξεψλ ηεο
εηαηξείαο –
(i)

θακία θαηάζρεζε ζηα ρέξηα ηξίηνπ,
κεζεγγχεζε, θαηάζρεζε ή εθηέιεζε δελ
ιακβάλεη ρψξα έλαληη ηεο πεξηνπζίαο ή
ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πξνζψπνπ απηνχ
αλαθνξηθά κε ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο, θαη

(ii)

θακία δηαδηθαζία νπνηνπδήπνηε είδνπο
δελ δχλαηαη λα θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ
πξνζψπνπ απηνχ αλαθνξηθά κε ηα ρξέε
ηεο εηαηξείαο,

(iii)

φηαλ νπνηαδήπνηε αμίσζε ελαληίνλ ηνπ
πξνζψπνπ απηνχ εμαζθαιίδεηαη κε
ππνζήθε,
επηβάξπλζε,
δηθαίσκα
επίζρεζεο ή άιιε επηβάξπλζε ή ελέρπξν
επί ή πνπ επεξεάδεη νιφθιεξε ή
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο πεξηνπζίαο, ησλ
αληηθεηκέλσλ ή ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο
εηαηξείαο, θακία ελέξγεηα δελ κπνξεί λα
ιάβεη ρψξα γηα ηε ξεπζηνπνίεζε
νιφθιεξεο ή νπνηνπδήπνηε κέξνπο
απηήο ηεο εμαζθάιηζεο, παξά κφλν κε
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ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ εμεηαζηή,
(δ)

θαλέλα δηάηαγκα γηα ζεξαπεία δελ δχλαηαη λα
εθδνζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 202 έλαληη ηεο
εηαηξείαο αλαθνξηθά κε παξάπνλα φζνλ
αθνξά ηε δηεμαγσγή ησλ ππνζέζεσλ ηεο
εηαηξείαο ή ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ησλ
ζπκβνχισλ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο,

(ε)

νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία
κία εηαηξεία ηειεί ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ
Γηθαζηεξίνπ δελ ππνινγίδεηαη θαηά ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο πξνδηαγξαθφκελεο πεξηφδνπ
ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Παξαγξαθήο Αγψγηκσλ
Γηθαησκάησλ Νφκν,

(ζ)

θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πεξηφδνπ ησλ έμη (6)
κελψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 301, δελ
πξνζκεηξάηαη νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδνο,
θαηά ηελ νπνία ε εηαηξεία ηειεί ππφ ηελ
πξνζηαζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ.

66(Η) ηνπ 2012
41(Η) ηνπ 2013
159(Η) ηνπ 2013
190(Η) ηνπ 2014.

(3) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2), θακία
άιιε δηαδηθαζία ελαληίνλ ηεο εηαηξείαο δελ δχλαηαη λα
αξρίζεη, παξά κφλν κε ηελ άδεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη
ηεξνπκέλσλ ησλ φξσλ πνπ ην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα
επηβάιεη:
Ννείηαη φηη, ην Γηθαζηήξην δχλαηαη, θαηφπηλ αίηεζεο
ηνπ εμεηαζηή, λα εθδψζεη ηέηνην δηάηαγκα, φπσο θξίλεη
νξζφ, αλαθνξηθά κε νπνηεζδήπνηε δηαδηθαζίεο πνπ ήδε
πθίζηαληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαζηνιήο ησλ
δηαδηθαζηψλ απηψλ.
(4) Παξάπνλα αλαθνξηθά κε ηε δηεμαγσγή ησλ
εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο ελψ ηειεί ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ
Γηθαζηεξίνπ δελ απνηεινχλ βάζε γηα ηελ έθδνζε
δηαηάγκαηνο γηα ζεξαπεία ζχκθσλα κε ην άξζξν 202.
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Πεξηνξηζκφο
ζε πιεξσκέο
ρξεψλ πνπ
πξνυπήξραλ
ηεο αίηεζεο.

202Θ.-(1) Κακία πιεξσκή δελ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί
απφ εηαηξεία θαηά ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ηειεί ππφ ηελ
πξνζηαζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ πξνο ηθαλνπνίεζε ή εμφθιεζε
νιφθιεξεο ή κέξνπο ππνρξέσζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε
ελαληίνλ ηεο εηαηξείαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο ζε ζρέζε κε απηή, εθηφο αλ –
(α) ε έθζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ εκπεηξνγλψκνλα
πεξηέρεη ζχζηαζε φπσο νιφθιεξε ή, αλάινγα
κε ηελ πεξίπησζε, κέξνο ηεο ππνρξέσζεο
απηήο εμνθιεζεί ή ηθαλνπνηεζεί, ή
(β)

ν εμεηαζηήο εμνπζηνδνηήζεη ηέηνηα πιεξσκή.

(2) Σν Γηθαζηήξην δχλαηαη, θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο
πξνο απηφ απφ ηνλ εμεηαζηή ή νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν
κέξνο, λα εμνπζηνδνηήζεη ηελ εμφθιεζε ή ηθαλνπνίεζε, εμ
νινθιήξνπ ή κεξηθψο, απφ ηε ζρεηηθή εηαηξεία,
ππνρξέσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1), αλ
ηθαλνπνηεζεί φηη παξάιεηςε εμφθιεζεο ή ηθαλνπνίεζεο, εμ
νινθιήξνπ ή κεξηθψο, εθείλεο ηεο ππνρξέσζεο, κεηψλεη
νπζηαζηηθά ηελ πξννπηηθή επηβίσζεο ηεο εηαηξείαο εμ
νινθιήξνπ ή νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο επηρείξεζεο απηήο
σο δξψζαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (going concern).
(3) Πάξνρνη
ππεξεζηψλ
θνηλήο
σθειείαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ παξέρνπλ ειεθηξηζκφ,
ηειεθσληθέο ππεξεζίεο, λεξφ, δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο,
ζπλερίδνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ εηαηξεία,
λννπκέλνπ φηη πιεξψλνληαη γηα νπνηεζδήπνηε δαπάλεο πνπ
δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πξνζηαζίαο:
Ννείηαη φηη, νη δαπάλεο ζεσξνχληαη, γηα ηνπο
ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 202ΛΒ, σο δαπάλεο, νη νπνίεο
δεφλησο δεκηνπξγήζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 202ΗΔ.
Απνηειέζκαηα
ηνπ δηαηάγκαηνο
δηνξηζκνχ
εμεηαζηή επί
παξαιήπηε ή
πξνζσξηλνχ
εθθαζαξηζηή.

202Η.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (7) ηνπ
άξζξνπ 202Β, ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο αίηεζεο ζε ζρέζε κε εηαηξεία ππάξρεη
δηνξηζκέλνο παξαιήπηεο γηα νιφθιεξν ή νπνηνδήπνηε
κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ή ηεο επηρείξεζεο εθείλεο ηεο
εηαηξείαο, ην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα εθδψζεη νπνηνδήπνηε
δηάηαγκα
ζεσξεί
πξέπνλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
δηαηάγκαηνο, ην νπνίν λα δηαηάζζεη φπσο –
(α)

ν παξαιήπηεο παχζεη λα ελεξγεί σο
παξαιήπηεο απφ εκεξνκελία ηελ νπνία ζα
θαζνξίζεη ην Γηθαζηήξην,
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(β)

ν παξαιήπηεο, απφ εκεξνκελία πνπ ζα
θαζνξίζεη
ην
Γηθαζηήξην,
ελεξγεί
σο
παξαιήπηεο κφλν αλαθνξηθά κε νξηζκέλα
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην
Γηθαζηήξην,

(γ)

ν παξαιήπηεο κε νδεγίεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ
παξαδψζεη ζηνλ εμεηαζηή φια ηα βηβιία,
έγγξαθα θαη άιια αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ πεξηνπζία ή επηρείξεζε ηεο εηαηξείαο ή
νπνηνδήπνηε κέξνο απηψλ, ηα νπνία
επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή θαη ζηνλ έιεγρφ ηνπ,
εληφο πεξηφδνπ πνπ θαζνξίδεη ην ίδην,

(δ)

ν παξαιήπηεο κε νδεγίεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ
δψζεη ζηνλ εμεηαζηή πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο
φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ
πεξηνπζία θαη ηελ επηρείξεζε ηεο εηαηξείαο.

(2) ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
αίηεζεο ζε ζρέζε κε εηαηξεία ππάξρεη δηνξηζκέλνο
πξνζσξηλφο εθθαζαξηζηήο γηα ηελ εηαηξεία, ην Γηθαζηήξην
δχλαηαη λα εθδψζεη νπνηνδήπνηε δηάηαγκα ζεσξεί πξέπνλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ δηαηάγκαηνο, ην νπνίν λα δηαηάζζεη
φπσο –
(α)

ν πξνζσξηλφο εθθαζαξηζηήο δηνξηζηεί σο
εμεηαζηήο ηεο εηαηξείαο,

(β)

δηνξηζηεί άιιν πξφζσπν σο εμεηαζηήο ηεο
εηαηξείαο,

(γ)

ν πξνζσξηλφο εθθαζαξηζηήο παχζεη λα
ελεξγεί σο πξνζσξηλφο εθθαζαξηζηήο απφ
εκεξνκελία ηελ νπνία θαζνξίδεη ην Γηθαζηήξην,

(δ)

ν πξνζσξηλφο εθθαζαξηζηήο παξαδψζεη ζηνλ
εμεηαζηή φια ηα βηβιία, έγγξαθα θαη άιια
αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηνπζία ή
επηρείξεζε ηεο εηαηξείαο ή νπνηνδήπνηε κέξνο
απηψλ, ηα νπνία επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή θαη
ζηνλ έιεγρφ ηνπ, εληφο πεξηφδνπ πνπ
θαζνξίδεηαη απφ ην ίδην,

(ε)

ν πξνζσξηλφο εθθαζαξηζηήο δψζεη ζηνλ
εμεηαζηή πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ
ζπλαιιαγψλ ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ πεξηνπζία
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θαη ηελ επηρείξεζε ηεο εηαηξείαο.
(3) Σν Γηθαζηήξην εθδίδεη δηάηαγκα ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ (α) ή (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ή ηεο
παξαγξάθνπ (γ) ηνπ εδαθίνπ (2), κφλνλ εθφζνλ
ηθαλνπνηεζεί φηη ππάξρεη εχινγε πξννπηηθή επηβίσζεο ηεο
εηαηξείαο θαη νιφθιεξεο ή νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο
επηρείξεζεο ηεο σο δξψζαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (going
concern).
(4) ε πεξίπησζε πνπ ην Γηθαζηήξην εθδίδεη δηάηαγκα,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ή (2), δχλαηαη λα
ζπκπεξηιάβεη ζε απηφ ηέηνηνπο φξνπο θαη λα πξνβεί ζηελ
έθδνζε ηέηνησλ άιισλ δηαηαγκάησλ, φπσο ζεσξεί πξέπνλ.
(5) ε πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη αίηεζε ζχκθσλα κε
ην άξζξν 202Α, ζε εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε απφ ηελ
ππνβνιή αίηεζεο γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο απηήο,
αιιά πξηλ απφ ην δηνξηζκφ πξνζσξηλνχ εθθαζαξηζηή ή ηελ
έθδνζε δηαηάγκαηνο γηα ηελ εθθαζάξηζή ηεο, νη δχν αηηήζεηο
ηπγράλνπλ αθξφαζεο απφ θνηλνχ.
Με εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ άξζξνπ 89
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ επί
παξαιεπηψλ
θάησ απφ
ζπγθεθξηκέλεο
πεξηζηάζεηο.

202ΗΑ.-(1) Άλεπ επεξεαζκνχ ηεο γεληθφηεηαο ηνπ εδαθίνπ
(1) ηνπ άξζξνπ 202Η, ην Γηθαζηήξην θαηά ηελ ππνβνιή
ζρεηηθήο αίηεζεο δχλαηαη ζε ζρέζε κε παξαιήπηε ν νπνίνο
είλαη δηνξηζκέλνο γηα νιφθιεξε ή νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο
πεξηνπζίαο ή ηεο επηρείξεζεο εηαηξείαο, λα εθδψζεη
δηάηαγκα, ην νπνίν λα πξνβιέπεη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 89 δελ εθαξκφδνληαη αλαθνξηθά κε πιεξσκέο πνπ
έγηλαλ απφ ηνλ παξαιήπηε απφ ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
πνπ πεξηήιζαλ ζε απηφλ σο παξαιήπηε, αλ –
(α) (i) έρεη δηνξηζηεί εμεηαζηήο γηα ηελ εηαηξεία, ή
(ii) δελ έρεη δηνξηζηεί εμεηαζηήο γηα ηελ εηαηξεία
αιιά θαηά ηε γλψκε ηνπ Γηθαζηεξίνπ
ηέηνηνο δηνξηζκφο δχλαηαη αθφκε λα ιάβεη
ρψξα, θαη
(β) ε έθδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο θαηά ηε γλψκε ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ελδέρεηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ
επηβίσζε ηεο εηαηξείαο θαη νιφθιεξεο ή
νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο επηρείξεζεο ηεο σο
δξψζαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (going concern).
(2) Γηάηαγκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1),
δελ εθδίδεηαη ρσξίο λα δίλεηαη ζε θάζε πηζησηή ε επθαηξία
λα αθνπζηεί:
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Ννείηαη φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ
«πηζησηήο» ζεκαίλεη πηζησηή, ηνπ νπνίνπ ηα ρξέε πνπ
νθείινληαη απφ ηελ εηαηξεία είλαη ρξέε ηα νπνία ζε
πεξίπησζε δηνξηζκνχ παξαιήπηε ή ζε πεξίπησζε
εθθαζάξηζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 89 θαη
300, αληίζηνηρα, απαηηνχληαη λα πιεξσζνχλ θαηά
πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ άιισλ ρξεψλ.
Δμνπζίεο
εμεηαζηή.

202ΗΒ.-(1) Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ Νφκνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο εμνπζίεο ειεγθηή εηαηξείαο, ηελ παξνρή
πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ ειεγθηή, ηπγράλνπλ
εθαξκνγήο θαη’ αλαινγίαλ θαη ζε εμεηαζηή.
(2) Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηδνπνίεζε γεληθψλ ζπλειεχζεσλ, ν
εμεηαζηήο έρεη ηελ εμνπζία λα ζπγθαιεί, θαζνξίδεη ηελ
εκεξήζηα δηάηαμε θαη πξνεδξεχεη ζε ζπλεδξηάζεηο ηνπ
ζπκβνπιίνπ θαη ζε γεληθέο ζπλειεχζεηο ηεο εηαηξείαο ζηελ
νπνία δηνξίζηεθε, λα πξνβαίλεη ζε πξνηάζεηο ή ςεθίζκαηα
θαη λα δίλεη αλαθνξέο ζε απηέο ηηο ζπλειεχζεηο.
(3) Ο εμεηαζηήο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη εχινγε
εηδνπνίεζε γηα λα παξαζηεί θαη λα αθνπζηεί ζε φιεο ηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο θαη ζε φιεο ηηο
γεληθέο ζπλειεχζεηο ηεο εηαηξείαο, ζηελ νπνία δηνξίζηεθε.
(4) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (3), «εχινγε
εηδνπνίεζε» ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεη θαη πεξηγξαθή ησλ
εξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε νπνηαδήπνηε ηέηνηα
ζπλεδξίαζε ή ζπλέιεπζε.
(5)(α) Ο εμεηαζηήο έρεη ηελ εμνπζία λα ιάβεη κέηξα
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (β) ηνπ παξφληνο
εδαθίνπ, ζε πεξίπησζε πνπ πεξηέξρεηαη ζε
γλψζε
ηνπ
νπνηαδήπνηε
γελφκελε
ή
πξνηεηλφκελε πξάμε, παξάιεηςε, ζπκπεξηθνξά,
απφθαζε ή ζχκβαζε απφ ή εθ κέξνπο:
(i)

ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία έρεη δηνξηζηεί,

(ii) ησλ αμησκαηνχρσλ, εξγνδνηνπκέλσλ, κειψλ
ή πηζησηψλ απηήο, ή
(iii) νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ,
αλαθνξηθά κε ην εηζφδεκα, ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
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ή ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο, πνπ θαηά ηε γλψκε
ηνπ εμεηαζηή είλαη ή πηζαλφλ λα είλαη εηο βάξνο
ηεο εηαηξείαο ή νπνηνπδήπνηε ελδηαθεξφκελνπ
κέξνπο.
(β) Ο εμεηαζηήο έρεη ηελ εμνπζία λα ιάβεη
νπνηαδήπνηε αλαγθαία κέηξα γηα λα ζηακαηήζεη,
πξνιάβεη ή επαλνξζψζεη ηα απνηειέζκαηα
ηέηνηαο πξάμεο, παξάιεηςεο, ζπκπεξηθνξάο,
απφθαζεο ή ζχκβαζεο, ηεξνπκέλσλ ησλ
δηθαησκάησλ ησλ κεξψλ πνπ απνθηνχλ
ζπκθέξνλ, θαιφπηζηα θαη κε αληηπαξνρή πνπ έρεη
αμία, ζε ηέηνην εηζφδεκα, ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ή
ππνρξεψζεηο.
(6) Δθηφο φπνπ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην άξζξν
202ΚΑ θαη ρσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ
(7), θακηά δηάηαμε ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ δίλεη ην
δηθαίσκα ζηνλ εμεηαζηή λα απνθεξχμεη ζχκβαζε, ζηελ
νπνία ε εηαηξεία είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο πξηλ απφ ηελ
πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε εηαηξεία ηέζεθε ππφ ηελ
πξνζηαζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ.
(7) Δθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 202ΚΑ, πξφλνηα πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (8)
δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηελ εηαηξεία θαηά νπνηνδήπνηε
ρξφλν κεηά ηελ επίδνζε εηδνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην παξφλ
εδάθην θαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ε
εηαηξεία ηειεί ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, αλ ν
εμεηαζηήο θξίλεη φηη αλ εθαξκνδφηαλ ηέηνηα πξφλνηα
πηζαλφλ λα επεξεαδφηαλ δπζκελψο ε επηβίσζε ηεο
εηαηξείαο ή νιφθιεξεο ή νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο
επηρείξεζεο ηεο σο δξψζαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (going
concern) θαη επηδίδεη εηδνπνίεζε ζην άιιν κέξνο ή ζε κέξε
ηεο ζπκθσλίαο ζηελ νπνία πεξηέρεηαη ε πξφλνηα,
πιεξνθνξψληαο ηα αλαθνξηθά κε ηε γλψκε ηνπ.
(8) Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηνλ φξν «πξφλνηα» ζην
εδάθην (7), ζεκαίλεη πξφλνηα ζε ζπκθσλία, ζηελ νπνία ε
εηαηξεία είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο θαη νπνηνδήπνηε άιιν
πξφζσπν θαηά νπνηνδήπνηε ρξφλν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ρξφλνπ πξηλ απφ ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε εηαηξεία
ηειεί ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε νπνία
πξνβιέπεη φηη ε εηαηξεία δελ ή κφλν ππφ νξηζκέλεο
ζπλζήθεο δελ –
(α)

δαλείδεηαη ρξήκαηα ή κε νπνηνδήπνηε άιιν
ηξφπν εμαζθαιίδεη πίζησζε απφ νπνηνδήπνηε
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πξφζσπν άιιν απφ ην ελ ιφγσ πξφζσπν ή
πξφζσπα, ή
(β)

δεκηνπξγεί ή επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε
νπνηαζδήπνηε
ππνζήθεο,
επηβάξπλζεο,
δηθαηψκαηνο επίζρεζεο ή άιιεο επηβάξπλζεο
ή ελέρπξνπ επί νινθιήξνπ ή νπνηνπδήπνηε
κέξνπο ηεο πεξηνπζίαο ή επηρείξεζεο ηεο
εηαηξείαο.

(9) Ο εμεηαζηήο δχλαηαη λα απνηαζεί ζην Γηθαζηήξην γηα
ηνλ θαζνξηζκφ νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο πξνθχπηεη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ ή αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε, ζε
ζρέζε κε ηελ εηαηξεία, φισλ ή νπνησλδήπνηε απφ ηηο
εμνπζίεο, ηηο νπνίεο ην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα αζθήζεη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαηφπηλ
αίηεζεο πξνο απηφ απφ νπνηνδήπνηε κέινο, ζπλεηζθνξέα,
πηζησηή ή ζχκβνπιν εηαηξείαο.
(10) Ο εμεηαζηήο, κεηά απφ ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ
Γηθαζηεξίνπ, έρεη ηελ εμνπζία λα εμαθξηβψζεη θαη λα
ζπλάςεη ζπκθσλία αλαθνξηθά κε αμηψζεηο ελαληίνλ ηεο
εηαηξείαο, ζηελ νπνία έρεη δηνξηζηεί.
Παξνπζίαζε
εγγξάθσλ θαη
καξηπξίαο.

202ΗΓ.-(1) Όινη νη αμησκαηνχρνη θαη αληηπξφζσπνη ηεο
εηαηξείαο ή ζρεηηδφκελεο εηαηξείαο ζηελ νπνία έρεη δηνξηζηεί
εμεηαζηήο έρνπλ θαζήθνλ –
(α)

λα παξνπζηάζνπλ ζηνλ εμεηαζηή φια ηα βηβιία
θαη έγγξαθά ηεο ή φια ηα βηβιία θαη έγγξαθα
πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξεία θαη ηα νπνία
επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπο ή θάησ απφ ηνλ
έιεγρν ηνπο.

(β)

λα παξνπζηάδνληαη ελψπηνλ ηνπ εμεηαζηή
φπνηε ηνπο δεηεζεί απφ ηνλ εμεηαζηή. θαη

(γ)

λα παξέρνπλ κε άιιν ηξφπν ζηνλ εμεηαζηή
θάζε βνήζεηα ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ
εμεηαζηή, ηελ νπνία εχινγα δχλαληαη λα
παξάζρνπλ.

(2) Αλ ν εμεηαζηήο ζεσξήζεη φηη πξφζσπν άιιν
απφ αμησκαηνχρν ή αληηπξφζσπν νπνηαζδήπνηε
πξναλαθεξφκελεο εηαηξείαο θαηέρεη ή δχλαηαη λα θαηέρεη
νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία αλαθνξηθά κε ηηο ππνζέζεηο ηεο
εηαηξείαο, ν εμεηαζηήο δχλαηαη λα δεηήζεη φπσο ην
πξφζσπν απηφ –
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(α)

παξνπζηάδεη ζηνλ εμεηαζηή φια ηα βηβιία ή
έγγξαθα πνπ επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ ή
θάησ απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ εηαηξεία,

(β)

παξνπζηάδεηαη ελψπηνλ ηνπ εμεηαζηή,

(γ)

παξέρεη ζηνλ εμεηαζηή φιε ηε βνήζεηα ζε
ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εμεηαζηή, ηελ
νπνία εχινγα δχλαηαη λα παξάζρεη,

θαη είλαη θαζήθνλ ηνπ πξνζψπνπ απηνχ λα ζπκκνξθψλεηαη
κε απηή ηελ απαίηεζε.
(3) Αλ ν εμεηαζηήο έρεη εχινγε αηηία λα πηζηεχεη φηη
ζχκβνπινο ή πξψελ ζχκβνπινο νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο
εηαηξείαο δηαηεξεί ή δηαηεξνχζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ
νπνηαζδήπνηε πεξηγξαθήο είηε κφλνο είηε απφ θνηλνχ κε
άιιν πξφζσπν θαη είηε εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο είηε αιινχ,
ζηνλ νπνίν θαηαηέζεθαλ ή απνζχξζεθαλ–
(α)

νπνηαδήπνηε ρξήκαηα, ηα νπνία πξνήιζαλ
απφ
ή
ρξεζηκνπνηήζεθαλ
γηα
ηελ
ρξεκαηνδφηεζε νπνηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο,
δηαθαλνληζκνχ ή
ζπκθσλίαο ιεπηνκέξεηεο
ησλ νπνίσλ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί ζηνπο
ινγαξηαζκνχο νπνηαζδήπνηε εηαηξείαο γηα
νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ έηνο φπσο απαηηείηαη
απφ ηνλ λφκν, ή

(β)

νπνηαδήπνηε
ρξήκαηα,
ηα
νπνία
κε
νπνηνδήπνηε
ηξφπν
ζπλδένληαη
κε
νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε ή ζεηξά
πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ πνπ απφ πιεπξάο
εθείλνπ ηνπ ζπκβνχινπ απνηεινχλ θαθή
δηαγσγή, είηε δφιηα είηε φρη, πξνο εθείλε ηελ
εηαηξεία ή ηα κέιε ηεο,

ν εμεηαζηήο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ην ζχκβνπιν λα ηνπ
παξνπζηάζεη φια ηα έγγξαθα πνπ επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή
ή θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ζπκβνχινπ, ηα νπνία
ζρεηίδνληαη κε εθείλν ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ:
Ννείηαη φηη, γηα ζθνπνχο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ
«ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο» ζπκπεξηιακβάλεη ινγαξηαζκφ
κε νπνηνδήπνηε πξφζσπν, κε ηνλ νπνίν θαηαζέζεηο
ρξεκάησλ δχλαηαη λα έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ
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φξνπ «θαηάζεζε» δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκνπ.
(4) Ο εμεηαζηήο δχλαηαη λα εμεηάζεη, είηε πξνθνξηθά είηε
ζηε βάζε γξαπηνχ εξσηεκαηνινγίνπ, ηνπο αμησκαηνχρνπο
θαη αληηπξνζψπνπο ηεο εηαηξείαο ή άιιν πξφζσπν φπσο
αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) ή (2), ζε ζρέζε κε ηηο ππνζέζεηο
ηεο εηαηξείαο:
Ννείηαη φηη, ν εμεηαζηήο δχλαηαη λα θαηαγξάςεη ηηο
απαληήζεηο ηέηνηνπ πξνζψπνπ θαη λα απαηηήζεη φπσο ην ελ
ιφγσ πξφζσπν ππνγξάςεη ην έγγξαθν ζην νπνίν
θαηαρσξήζεθαλ νη απαληήζεηο ηνπ απφ ηνλ εμεηαζηή.
(5) Αλ νπνηνζδήπνηε αμησκαηνχρνο ή αληηπξφζσπνο
ηεο εηαηξείαο ή άιιν πξφζσπν –
(α)

αξλείηαη λα παξνπζηάζεη ζηνλ εμεηαζηή
νπνηνδήπνηε βηβιίν ή έγγξαθν, ην νπνίν είλαη
θαζήθνλ ηνπ λα παξνπζηάζεη ζχκθσλα κε ην
παξφλ άξζξν, ή

(β)

αξλείηαη λα παξνπζηαζηεί ελψπηνλ
εμεηαζηή φηαλ απηφ ηνπ δεηεζεί, ή

(γ)

αξλείηαη λα απαληήζεη νπνηαδήπνηε εξψηεζε
πνπ ηνπ ηίζεηαη απφ ηνλ εμεηαζηή αλαθνξηθά
κε ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο,

ηνπ

ν εμεηαζηήο δχλαηαη λα επηβεβαηψζεη, κε ηελ ππνγξαθή ηνπ,
ηελ άξλεζε ζην Γηθαζηήξην θαη ην Γηθαζηήξην δχλαηαη,
θαηφπηλ απηνχ, λα εμεηάζεη ηελ ππφζεζε θαη αθνχ αθνχζεη
είηε νπνηνπζδήπνηε κάξηπξεο, νη νπνίνη δχλαηαη λα
παξνπζηαζηνχλ ελαληίνλ ή ππέξ ηνπ ελ ιφγσ
αμησκαηνχρνπ, αληηπξνζψπνπ ή άιινπ πξνζψπνπ, είηε
νπνηαδήπνηε δήισζε, ε νπνία δχλαηαη λα γίλεη πξνο
ππεξάζπηζε, δχλαηαη λα εθδψζεη νπνηνδήπνηε δηάηαγκα ή
δψζεη νπνηεζδήπνηε νδεγίεο, σο ζεσξεί πξέπνλ:
Ννείηαη φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο
εδαθίνπ, ν φξνο «αληηπξφζσπνο» ζε ζρέζε κε εηαηξεία έρεη
ηελ ίδηα έλλνηα πνπ έρεη ζην άξζξν 313.
(6) Άλεπ επεξεαζκνχ ηεο γεληθφηεηαο ηνπ εδαθίνπ (5),
ην Γηθαζηήξην δχλαηαη, κεηά απφ αθξφαζε ζχκθσλα κε ην
εδάθην (5), λα δψζεη νδεγίεο –
(α)

ζην ζρεηηθφ πξφζσπν λα παξνπζηαζηεί ή λα

26
παξνπζηαζηεί εθ λένπ ελψπηνλ ηνπ εμεηαζηή ή
λα παξνπζηάζεη ζπγθεθξηκέλα βηβιία ή
έγγξαθα ή λα απαληήζεη ζπγθεθξηκέλεο
εξσηήζεηο πνπ ηνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ
εμεηαζηή, ή
(β)

Πεξαηηέξσ
εμνπζίεο ηνπ
Γηθαζηεξίνπ.

φηη ην ζρεηηθφ πξφζσπν δελ ππνρξενχηαη λα
παξνπζηάζεη ζπγθεθξηκέλν βηβιίν ή έγγξαθν ή
λα απαληήζεη ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε πνπ ηνπ
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εμεηαζηή.

202ΗΓ.-(1) ε πεξίπησζε πνπ ην Γηθαζηήξην θξίλεη, θαηφπηλ
αίηεζεο απφ ηνλ εμεηαζηή, φηη, έρνληαο ππφςε ηα
πξνβιεπφκελα ζην εδάθην (2), είλαη δίθαην θαη ζχκθσλν κε
ηηο αξρέο ηεο επηείθεηαο, δχλαηαη λα εθδψζεη δηάηαγκα φπσο
φιεο ή νπνηεζδήπνηε απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ή εμνπζίεο πνπ
έρνπλ δνζεί ή αζθνχληαη απφ ηνπο ζπκβνχινπο είηε δπλάκεη
ηνπ ηδξπηηθνχ εγγξάθνπ ή θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο είηε
απφ λφκν ή δηαθνξεηηθά, εθηεινχληαη ή αζθνχληαη κφλνλ
απφ ηνλ εμεηαζηή.
(2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (1) ην Γηθαζηήξην
ιακβάλεη ππφςε –
(α)

φηη νη ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο δηεμάγνληαη ή
δχλαηαη λα δηεμαρζνχλ κε ηξφπν πνπ
ππνινγίδεηαη λα ή είλαη πηζαλφλ λα
επεξεάδνπλ δπζκελψο ηα ζπκθέξνληα ηεο
εηαηξείαο ή ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηεο ή ησλ
πηζησηψλ ηεο σο ζχλνιν, ή

(β)

φηη γηα ζθνπνχο δηαηήξεζεο ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο ή γηα ηε
δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο εηαηξείαο ή
ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ή ησλ πηζησηψλ ηεο σο
ζχλνιν, είλαη ζθφπηκν ε δηεμαγσγή ησλ
εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηνπο ζπκβνχινπο
ή ηε δηεχζπλζε ή ε άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ησλ
ζπκβνχισλ ή ηεο δηεχζπλζεο πεξηνξηζηεί ή
ξπζκηζηεί κε νπνηνδήπνηε ζπγθεθξηκέλν
ηξφπν, ή

(γ)

φηη ε εηαηξεία ή νη ζχκβνπινη ηεο έρνπλ
απνθαζίζεη φηη ζα πξέπεη λα δεηεζεί ηέηνην
δηάηαγκα, ή

(δ)

νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα ζε ζρέζε κε ηελ
εηαηξεία ην νπνίν ζεσξείηαη ζρεηηθφ απφ ην
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Γηθαζηήξην.
(3) ε πεξίπησζε πνπ ην Γηθαζηήξην εθδίδεη δηάηαγκα
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), δχλαηαη λα
ζπκπεξηιάβεη ζε απηφ ηέηνηνπο φξνπο θαη λα πξνβεί ζηελ
έθδνζε ηέηνησλ άιισλ δηαηαγκάησλ, φπσο ζεσξεί πξέπνλ.
(4) Άλεπ επεξεαζκνχ ηεο γεληθφηεηαο ησλ εδαθίσλ (1)
θαη (3), δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξφλ
άξζξν δχλαηαη λα πξνβιέπεη φηη ν εμεηαζηήο έρεη φιεο ή
νπνηεζδήπνηε απφ ηηο εμνπζίεο πνπ ζα είρε αλ ήηαλ
εθθαζαξηζηήο πνπ δηνξίζηεθε απφ ην Γηθαζηήξην αλαθνξηθά
κε ηελ εηαηξεία.
Γεκηνπξγία
νξηζκέλσλ
ππνρξεψζεσλ
εμεηαζηή.

202ΗΔ.-(1) ε πεξίπησζε έθδνζεο δηαηάγκαηνο ζχκθσλα κε
ηνλ Νφκν απηφ γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο ή
δηνξηζκνχ
παξαιήπηε,
νπνηεζδήπνηε
ππνρξεψζεηο
δεκηνχξγεζε ε εηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
πξνζηαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (2), ζεσξνχληαη,
γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 202ΛΒ, σο δαπάλεο νη
νπνίεο δεφλησο δεκηνπξγήζεθαλ.
(2) Οη ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1)
είλαη εθείλεο πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ εμεηαζηή θαηά ην
ρξφλν πνπ πξνθχπηνπλ, σο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ
θάησ απφ πεξηζηάζεηο φπνπ δηαθνξεηηθά, θαηά ηε γλψκε
ηνπ εμεηαζηή, ε επηβίσζε ηεο εηαηξείαο σο δξψζαο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο (going concern) θαηά ηελ πεξίνδν
πξνζηαζίαο ζα επεξεαδφηαλ δπζκελψο ζε κεγάιν βαζκφ.
(3) ην παξφλ άξζξν, «πεξίνδνο πξνζηαζίαο» ζεκαίλεη
ηελ πεξίνδν πνπ αξρίδεη απφ ην δηνξηζκφ εμεηαζηή θαη θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε εηαηξεία ηειεί ππφ ηελ πξνζηαζία
ηνπ Γηθαζηεξίνπ.

Δμνπζία
ρεηξηζκνχ
επηβαξπκέλεο
πεξηνπζίαο.

202ΗΣ.-(1) ε πεξίπησζε πνπ, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ
εμεηαζηή, ην Γηθαζηήξην ηθαλνπνηείηαη φηη ε δηάζεζε κε ή
ρσξίο άιια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ νπνηαζδήπνηε πεξηνπζίαο
ηεο εηαηξείαο, ε νπνία ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε, ε νπνία,
φηαλ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ θπκαηλφκελε επηβάξπλζε θαη ε
άζθεζε απφ ηνλ εμεηαζηή ησλ εμνπζηψλ ηνπ ζε ζρέζε κε
ηελ πεξηνπζία απηή ελδέρεηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ επηβίσζε
νιφθιεξεο ή νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο εηαηξείαο σο
δξψζαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (going concern), ην
Γηθαζηήξην δχλαηαη κε δηάηαγκα λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ
εμεηαζηή λα δηαζέζεη ηελ πεξηνπζία ή λα αζθήζεη ηηο
εμνπζίεο ηνπ αλαθνξηθά κε απηήλ, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, σο εάλ απηή κε ππφθεηην ζηελ εμαζθάιηζε.
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(2) ε πεξίπησζε πνπ, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ εμεηαζηή,
ην Γηθαζηήξην ηθαλνπνηείηαη φηη ε δηάζεζε κε ή ρσξίο άιια
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ–
(α)

νπνηαζδήπνηε πεξηνπζίαο ηεο εηαηξείαο πνπ
ππφθεηηαη
ζε
εμαζθάιηζε
άιιε
απφ
εμαζθάιηζε ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην εδάθην
(1), ή

(β)

νπνησλδήπνηε αγαζψλ πνπ επξίζθνληαη ζηελ
θαηνρή ηεο εηαηξείαο θάησ απφ ζπκθσλία
ελνηθηαγνξάο,

ελδέρεηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ επηβίσζε νιφθιεξεο ή
νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο εηαηξείαο σο δξψζαο νηθνλνκηθήο
κνλάδαο (going concern), ην Γηθαζηήξην δχλαηαη κε
δηάηαγκα λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ εμεηαζηή λα δηαζέζεη ηελ
πεξηνπζία σο εάλ λα κελ ήηαλ ππνθείκελε ζηελ εμαζθάιηζε
ή λα δηαζέζεη ηα αγαζά σο εάλ φια ηα δηθαηψκαηα
ηδηνθηεζίαο θάησ απφ ηε ζπκθσλία ηεο ελνηθηαγνξάο λα
πεξηήιζαλ ζηελ εηαηξεία.
(3) ε πεξίπησζε πνπ πεξηνπζία δηαηίζεηαη ζχκθσλα
κε ην εδάθην (1), ν θάηνρνο ηεο εμαζθάιηζεο έρεη ηελ ίδηα
πξνηεξαηφηεηα αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε πεξηνπζία ηεο
εηαηξείαο, ε νπνία άκεζα ή έκκεζα αληηπξνζσπεχεη ηελ
πεξηνπζία πνπ δηαηέζεθε φπσο ζα είρε ζε ζρέζε κε ηελ
πεξηνπζία ππφ εμαζθάιηζε.
(4) Απνηειεί φξν δηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα
κε ην εδάθην (2) φηη –
(α)

ην θαζαξφ πξντφλ ηεο δηάζεζεο, θαη

(β)

ζε πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ απηφ είλαη
ιηγφηεξν απφ ην πνζφ ην νπνίν δχλαηαη λα
θαζνξηζηεί απφ ην Γηθαζηήξην σο ην θαζαξφ
πνζφ πνπ ζα απέθεξε ε πψιεζε ηεο
πεξηνπζίαο ή ησλ αγαζψλ ζηελ ειεχζεξε
αγνξά απφ πξφζπκν πσιεηή, ηα πνζά ηα
νπνία δχλαηαη λα απαηηνχληαη γηα λα θαιχςνπλ
ηε δηαθνξά,

ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο εμφθιεζε ησλ πνζψλ πνπ
εμαζθαιίδνληαη απφ ηελ εμαζθάιηζε ή ηα νπνία είλαη
πιεξσηέα θάησ απφ ηε ζπκθσλία ελνηθηαγνξάο.
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(5) ε πεξίπησζε πνπ φξνο πνπ επηβάιιεηαη ζχκθσλα
κε ην εδάθην (4) ζρεηίδεηαη κε δχν ή πεξηζζφηεξεο
εμαζθαιίζεηο, ν φξνο απηφο απαηηεί φπσο ην θαζαξφ πξντφλ
ηεο δηάζεζεο θαη φπνπ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο (β) ηνπ
εδαθίνπ (4) ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή,
ρξεζηκνπνηνχληαη έλαληη ησλ πνζψλ πνπ εμαζθαιίδνληαη
απφ εθείλεο ηηο εμαζθαιίζεηο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.
(6) Αληίγξαθν δηαηάγκαηνο, ην νπνίν εθδίδεηαη
ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) ή (2) ζε ζρέζε κε εμαζθάιηζε
παξαδίδεηαη απφ ηνλ εμεηαζηή ζηνλ έθνξν εηαηξεηψλ εληφο
επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε δηαηάγκαηνο.
(7) ε πεξίπησζε πνπ ν εμεηαζηήο, ρσξίο εχινγε αηηία,
παξαιείςεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ
(6), είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο
ηνπ, ππφθεηηαη ζε πξφζηηκν, ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηηο
πέληε ρηιηάδεο επξψ (€5.000).
(8) Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζην παξφλ άξζξν ζε
«ζπκθσλία ελνηθηαγνξάο» πεξηιακβάλεη θαη ζπκθσλία
αγνξάο ππφ φξνπο, ζπκθσλία παξαθξάηεζεο θπξηφηεηαο
θαη ζπκθσλία γηα ηελ ελερπξίαζε εκπνξεπκάησλ ε νπνία
δχλαηαη λα ηζρχεη πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ.
Δηδνπνίεζε
δηνξηζκνχ
εμεηαζηή.

202ΗΕ.-(1) ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 202Α, παξαδίδεηαη απφ ηνλ αηηεηή ζρεηηθή
εηδνπνίεζε ζηνλ έθνξν εηαηξεηψλ θαη ζε νπνηνδήπνηε
ελδηαθεξφκελν κέξνο εληφο (3) εκεξψλ.
(2) Δληφο είθνζη κίαο (21) εκεξψλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ
εμεηαζηή, ν εμεηαζηήο κεξηκλά γηα ηε δεκνζίεπζε ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο εηδνπνίεζεο ηνπ
δηνξηζκνχ ηνπ θαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ δηνξηζκνχ.
(3) Δληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ, ν
εμεηαζηήο παξαδίδεη ζηνλ έθνξν εηαηξεηψλ θαη ζην
Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο, αληίγξαθν ηνπ
δηαηάγκαηνο δηνξηζκνχ ηνπ. ν έθνξνο εηαηξεηψλ ηεξεί
δεκφζην κεηξψν πνπ αλαξηάηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα
ηνπ Σκήκαηνο Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ Παξαιήπηε,
φπνπ θαηαγξάθνληαη νη εηαηξείεο γηα ηηο νπνίεο έρεη
ππνβιεζεί αίηεζε γηα δηνξηζκφ εμεηαζηή ή/θαη γηα ηηο νπνίεο
έρεη δηνξηζηεί εμεηαζηήο.
(4) ε πεξίπησζε πνπ εηαηξεία ηειεί, δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 202Ζ, ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, θάζε
ηηκνιφγην, παξαγγειία γηα αγαζά ή εκπνξηθή επηζηνιή πνπ
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εθδίδεηαη απφ ή εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ είλαη
έγγξαθν επί ηνπ νπνίνπ εκθαλίδεηαη ην φλνκα ηεο εηαηξείαο,
θέξεη ακέζσο κεηά απφ ηελ αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο απηνχ
ηε θξάζε «ππφ ΕΞΕΣΑΗ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ».
(5) Ζ ηζηνζειίδα εηαηξείαο ε νπνία ηειεί ππφ ηελ
πξνζηαζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη νπνηνδήπνηε ειεθηξνληθφ
κήλπκα πνπ απνζηέιιεηαη ζε ηξίην πξφζσπν απφ ή εθ
κέξνπο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο επί ηνπ νπνίνπ εκθαλίδεηαη ην
φλνκα ηεο εηαηξείαο, αλαγξάθεη ακέζσο κεηά απφ ηελ
αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο απηνχ, ηε θξάζε «ππφ ΕΞΕΣΑΗ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ» θαη ε
δήισζε απηή βξίζθεηαη ζε εκθαλέο θαη εχθνια πξνζηηφ
ζεκείν ηεο ηζηνζειίδαο.
(6) Ζ αλαθνξά ζην εδάθην (5) ζε «ηξίην πξφζσπν»
ζεκαίλεη πξφζσπν άιιν απφ –
(α)

αμησκαηνχρν ή εξγνδνηνχκελν ηεο ελ ιφγσ
εηαηξείαο, ή

(β)

κεηξηθή εηαηξεία ή ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο ή
αμησκαηνχρν ή εξγνδνηνχκελν εθείλεο ηεο
κεηξηθήο ή ζπγαηξηθήο εηαηξείαο.

(7) Πξφζσπν, ην νπνίν παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε
ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (1), (2), (3) ή (4), είλαη έλνρν
αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε
πξφζηηκν, ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο επξψ
(€5.000).
(8) ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο
ηνπ εδαθίνπ (5) αλαθνξηθά κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο,
ε ζρεηηθή εηαηξεία θαη νπνηνζδήπνηε αμησκαηνχρνο απηήο
πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη, είλαη έλνρνη αδηθήκαηνο θαη, ζε
πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπο, ππφθεηληαη ζε πξφζηηκν, ην
νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο επξψ (€5.000).
(9) Αλ ε εηαηξεία ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ ελεξγεί
εθ κέξνπο ηεο παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ εδαθίνπ (5) αλαθνξηθά κε ην ειεθηξνληθφ κήλπκα,
ηφηε –
(α)

ζε θάζε πεξίπησζε, ε εηαηξεία θαη
νπνηνζδήπνηε αμησκαηνχρνο απηήο πνπ
παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί. θαη
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(β)

αλ ε παξάιεηςε αθνξά πξφζσπν πνπ ελεξγεί
εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο, ην πξφζσπν εθείλν,

είλαη έλνρνη αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπο,
ππφθεηληαη ζε πξφζηηκν ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε
ρηιηάδεο επξψ (€5.000).
Γεληθέο δηαηάμεηο
αλαθνξηθά κε
εμεηαζηέο.

202ΗΖ.-(1) Σν Γηθαζηήξην δχλαηαη λα παχζεη ηνλ εμεηαζηή,
εθφζνλ θξίλεη απηφ αλαγθαίν.
(2) ε πεξίπησζε πνπ εμεηαζηήο παξαηηεζεί ή αλ γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν ε ζέζε ηνπ εμεηαζηή θελσζεί, ην
Γηθαζηήξην δχλαηαη, κε δηάηαγκα, λα πιεξψζεη ηελ θελή
ζέζε.
(3) Αίηεζε γηα δηάηαγκα πνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην
εδάθην (2) δχλαηαη λα γίλεη απφ –
(α)

νπνηαδήπνηε επηηξνπή πηζησηψλ πνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 202ΚΒ, ή

(β)

ηελ εηαηξεία, ή

(γ)

νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν κέξνο.

(4) Ο εμεηαζηήο πεξηγξάθεηαη σο «ν εμεηαζηήο» ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο, αλαθνξηθά κε ηελ νπνία έρεη
δηνξηζηεί θαη φρη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ φλνκα.
(5) Οη πξάμεηο ελφο εμεηαζηή είλαη έγθπξεο,
αλεμαξηήησο νπνησλδήπνηε ειαηησκάησλ ηα νπνία δπλαηφ
λα απνθαιπθζνχλ κεηέπεηηα αλαθνξηθά κε ην δηνξηζκφ ή ηα
πξνζφληα απηνχ.
(6) Έλαο εμεηαζηήο είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα
νπνηαδήπνηε ζχκβαζε ηελ νπνία ζπλάπηεη θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ είηε ζπλάπηεη ηε ζχκβαζε
απηή ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο είηε θάησ απφ ην φλνκά ηνπ
σο εμεηαζηήο ή άιισο πσο, εθηφο αλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη
φηη δελ είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα ηε ζχκβαζε απηή,
θαη δηθαηνχηαη, αλαθνξηθά κε ηελ επζχλε απηή, ζε
απνδεκίσζε απφ ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ:
Ννείηαη φηη, θακία δηάηαμε ηνπ παξφληνο εδαθίνπ δελ
δχλαηαη λα εξκελεχεηαη φηη πεξηνξίδεη νπνηνδήπνηε
δηθαίσκα απνδεκίσζεο πνπ ζα είρε ν εμεηαζηήο αλεμάξηεηα
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ ή φηη πεξηνξίδεη
νπνηαδήπνηε επζχλε πνπ πεγάδεη απφ ζπκβάζεηο πνπ
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ζπλήθζεθαλ ρσξίο εμνπζηνδφηεζε ή φηη παξέρεη
νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ζε απνδεκίσζε ζρεηηθά κε εθείλε
ηελ επζχλε.
(7) Δηαηξεία, ζηελ νπνία έρεη δηνξηζηεί εμεηαζηήο ή
ελδηαθεξφκελν πξφζσπν δχλαηαη λα απνηαζεί ζην
Γηθαζηήξην γηα δηεπθξίληζε νπνηαζδήπνηε εξψηεζεο πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εμεηαζηή
ή άιισο πσο.
Έθζεζε
εμεηαζηή.

202ΗΘ.-(1) Ο εμεηαζηήο –
(α)

φζν πην ζχληνκα είλαη δπλαηφλ κεηά απφ ην
δηνξηζκφ ηνπ, δηακνξθψλεη πξνηάζεηο γηα
ζπκβηβαζκφ ή ζρέδην δηαθαλνληζκνχ, ζε
ζρέζε κε ηελ ππφ εμέηαζε εηαηξεία,

(β)

άλεπ επεξεαζκνχ νπνηαζδήπνηε άιιεο
δηάηαμεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, δηεθπεξαηψλεη
ηέηνηα άιια θαζήθνληα, ηα νπνία δχλαηαη λα
θαζνξίζεη ην Γηθαζηήξην.

(2) Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ,
αλαθνξηθά κε ηελ εηδνπνίεζε γηα γεληθέο ζπλειεχζεηο, αιιά
ηεξνπκέλεο εηδνπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εκεξψλ ζε
θάζε πεξίπησζε, ν εμεηαζηήο ζπγθαιεί θαη πξνεδξεχεη ζε
ηέηνηεο ζπλειεχζεηο ησλ κειψλ θαη ησλ πηζησηψλ φπσο
θξίλεη απηφο ζθφπηκν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 202ΚΓ
θαη πξνβαίλεη ζε έθζεζε ζην Γηθαζηήξην, εληφο εμήληα (60)
εκεξψλ απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ή εληφο ηέηνηαο κεγαιχηεξεο
πεξηφδνπ, φπσο ην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα επηηξέςεη.
(3) ε πεξίπησζε πνπ, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ εμεηαζηή,
ην Γηθαζηήξην ηθαλνπνηεζεί φηη ν εμεηαζηήο δελ ζα κπνξέζεη
λα ππνβάιεη έθζεζε ζην Γηθαζηήξην εληφο ηεο πεξηφδνπ
ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1)
ηνπ άξζξνπ 202Ζ, αιιά ζα κπνξέζεη λα ππνβάιεη έθζεζε
αλ ε πεξίνδνο απηή παξαηαζεί, ην Γηθαζηήξην κε δηάηαγκα
δχλαηαη λα παξαηείλεη ηελ πεξίνδν γηα δηάζηεκα φρη
κεγαιχηεξν ησλ εμήληα (60) εκεξψλ ψζηε λα κπνξέζεη ν
εμεηαζηήο λα ππνβάιεη ηελ έθζεζε.
(4) ε πεξίπησζε πνπ ν εμεηαζηήο έρεη ππνβάιεη
έθζεζε, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, ζην Γηθαζηήξην θαη ε
πεξίνδνο πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 202Ζ
θαη νπνηαδήπνηε πεξίνδνο παξάηαζεο πνπ επηηξέπεηαη
ζχκθσλα κε ην εδάθην (3) έρεη ιήμεη, ην Γηθαζηήξην δχλαηαη,
απηεπάγγειηα ή θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ εμεηαζηή, λα
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παξαηείλεη ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν γηα φζν ρξφλν ην
Γηθαζηήξην ζεσξεί αλαγθαίν γηα λα κπνξέζεη λα εθδψζεη
απφθαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 202ΚΔ.
(5) Ο εμεηαζηήο παξέρεη αληίγξαθν ηεο έθζεζήο ηνπ
ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν –
(α)

ζηελ ππφ εμέηαζε εηαηξεία θαηά ηελ ίδηα εκέξα
πνπ κεξηκλά λα παξαδνζεί ε έθζεζε απηή ζην
Γηθαζηήξην,

(β)

ζε νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν κέξνο,
θαηφπηλ ζρεηηθήο έγγξαθεο αίηεζεο ζε απηφλ.

(6) Σν Γηθαζηήξην δχλαηαη, θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο, λα
δψζεη νδεγίεο κε ηηο νπνίεο λα δχλαηαη λα απαιεηθζνχλ
απφ ηελ παξνρή αληηγξάθνπ ηεο έθζεζεο, νπνηεζδήπνηε
πιεξνθνξίεο, ε ζπκπεξίιεςε ησλ νπνίσλ πηζαλφλ λα
επεξεάζεη δπζκελψο ηελ επηβίσζε ηεο εηαηξείαο ή
νιφθιεξεο ή νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο επηρείξεζεο ηεο σο
δξψζαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (going concern).
(7) ε πεξίπησζε πνπ ν εμεηαζηήο δελ κπνξεί λα
πξνβεί ζε ζπκθσλία κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη
νπνηαδήπνηε άιια ζρεηηδφκελα πξφζσπα αλαθνξηθά κε ην
ζέκα ή ηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα ζπκβηβαζκφ ή
ζρέδην δηαθαλνληζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ ππφ εμέηαζε
εηαηξεία, δχλαηαη λα απνηαζεί ζην Γηθαζηήξην γηα ηελ
παξνρή νδεγηψλ ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ θαη ην
Γηθαζηήξην δχλαηαη, θαηφπηλ ηέηνηαο αίηεζεο, λα εθδψζεη
ηέηνηεο νδεγίεο ή ηέηνην δηάηαγκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
δηαηάγκαηνο γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο, αλ ην θξίλεη
δίθαην θαη ζχκθσλν κε ηηο αξρέο ηεο επηείθεηαο.
Πεξηερφκελν
έθζεζεο ηνπ
εμεηαζηή.

202Κ. Ζ έθζεζε ηνπ εμεηαζηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 202ΗΘ
πεξηιακβάλεη –
(α)

ηηο πξνηάζεηο πνπ ηέζεθαλ ελψπηνλ ησλ
απαηηνχκελσλ ζπλειεχζεσλ,

(β)

νπνηεζδήπνηε
δηαθνξνπνηήζεηο
πξνηάζεσλ
πνπ
πηνζεηήζεθαλ
νπνηεζδήπνηε απφ ηηο ζπλειεχζεηο,

(γ)

ην
απνηέιεζκα
θάζε
απαηηνχκελεο ζπλειεχζεηο,

(δ)

ηε ζχζηαζε ηεο επηηξνπήο πηζησηψλ, αλ

κίαο

απφ

ησλ
ζε

ηηο
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ππάξρεη,
(ε)

δήισζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη
ησλ ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ελδερφκελσλ θαη κειινληηθψλ ππνρξεψζεσλ
ηεο εηαηξείαο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
έθζεζεο απηήο,

(ζη) θαηάινγν ησλ πηζησηψλ ηεο εηαηξείαο, ην
πνζφ πνπ νθείιεηαη ζηνλ θάζε πηζησηή, ηε
θχζε θαη ηελ αμία νπνηαζδήπνηε εμαζθάιηζεο
πνπ θαηέρεηαη απφ νπνηνδήπνηε πηζησηή θαη
ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο νπνηνπδήπνηε
πηζησηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 300 ή
νπνηαδήπνηε άιιε δηάηαμε ηνπ λφκνπ,
(δ)

θαηάινγν ησλ αμησκαηνχρσλ ηεο εηαηξείαο,

(ε)

ηηο ζπζηάζεηο ηνπ,

(ζ)

απφδεημε δεκνζηεχζεσλ πνπ έγηλαλ ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 202ΛΓ,

(η)

απφδεημε εηδνπνηήζεσλ πνπ θαηαρσξήζεθαλ
ζηνλ έθνξν εηαηξεηψλ,

(ηα) νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα, ηα νπνία ν
εμεηαζηήο θξίλεη θαηάιιεια ή γηα ηα νπνία
δίλεη νδεγίεο ην Γηθαζηήξην.
Απνθήξπμε
ζπκβάζεσλ.

202ΚΑ.-(1) ε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα δηακνξθσζνχλ
πξνηάζεηο ζπκβηβαζκνχ ή ζρεδίνπ δηαθαλνληζκνχ
αλαθνξηθά κε εηαηξεία, ε εηαηξεία δχλαηαη κεηά απφ έγθξηζε
ηνπ Γηθαζηεξίνπ, λα επηβεβαηψλεη ή λα απνθεξχζζεη
νπνηαδήπνηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάπνην
ζηνηρείν εθηέιεζεο, εθηφο απφ ηελ πιεξσκή, παξακέλεη λα
εθηειεζηεί ηφζν απφ ηελ εηαηξεία φζν θαη απφ ην άιιν
ζπκβαιιφκελν κέξνο.
(2) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν, ην νπνίν πθίζηαηαη
απψιεηα ή δεκία σο απνηέιεζκα απηήο ηεο απνθήξπμεο
παξακέλεη σο κε εμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο γηα ην πνζφ
απηήο ηεο απψιεηαο ή δεκίαο.
(3) Γηα ζθνπνχο δηεπθφιπλζεο ηεο δηακφξθσζεο,
εμέηαζεο ή επηβεβαίσζεο ζπκβηβαζκνχ ή ζρεδίνπ
δηαθαλνληζκνχ, ην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα πξνβεί ζε
αθξφαζε θαη λα εθδψζεη δηάηαγκα, κε ην νπνίν λα θαζνξίδεη
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ην πνζφ απηήο ηεο απψιεηαο ή δεκίαο θαη ην πνζφ, ην νπνίν
θαζνξίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, νθείιεηαη απφ ηελ εηαηξεία
ζηνλ πηζησηή σο εμ απνθάζεσο ρξένο.
(4) ε πεξίπησζε πνπ ν εμεηαζηήο δελ είλαη κέξνο ηεο
αίηεζεο πξνο ην Γηθαζηήξην γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ
(1), ε εηαηξεία επηδίδεη εηδνπνίεζε απηήο ηεο αίηεζεο ζηνλ
εμεηαζηή θαη ν εμεηαζηήο δχλαηαη λα παξνπζηαζηεί γηα λα
αθνπζηεί θαηά ηελ αθξφαζε νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο αίηεζεο.
(5) ε πεξίπησζε πνπ ην Γηθαζηήξην εγθξίλεη ηελ
επηβεβαίσζε ή ηελ απνθήξπμε ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα εθδψζεη
ηαπηφρξνλα ηέηνηα δηαηάγκαηα, φπσο ζρεηηθά ζεσξεί
πξέπνλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηαηαγκάησλ αλαθνξηθά κε
εηδνπνίεζε ζε νπνηνδήπνηε κέξνο επεξεάδεηαη απφ ηελ
επηβεβαίσζε ή απνθήξπμε ή δήισζε ησλ δηθαησκάησλ
νπνηνπδήπνηε κέξνπο πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ
επηβεβαίσζε ή απνθήξπμε.
Γηνξηζκφο
επηηξνπήο
πηζησηψλ.

202ΚΒ.-(1) Ο εμεηαζηήο δχλαηαη λα δηνξίζεη επηηξνπή
πηζησηψλ θαη ην Γηθαζηήξην, θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο,
δηαηάζζεη ηνλ εμεηαζηή φπσο δηνξίζεη επηηξνπή πηζησηψλ
γηα λα ηνλ βνεζήζεη θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπ.
(2) Δθηφο φπνπ δηαηάζζεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην
Γηθαζηήξην, επηηξνπή, ε νπνία δηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην
εδάθην (1), απνηειείηαη απφ φρη πεξηζζφηεξα απφ πέληε (5)
κέιε θαη πεξηιακβάλεη ηνπο θαηφρνπο ησλ ηξηψλ (3)
κεγαιπηέξσλ κε εμαζθαιηζκέλσλ αμηψζεσλ ή ηνπο δεφλησο
δηνξηζκέλνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο, νη νπνίνη είλαη
δηαηεζεηκέλνη λα ζπκκεηέρνπλ.
(3) Ο εμεηαζηήο παξέρεη ζηελ επηηξνπή αληίγξαθα
νπνησλδήπνηε πξνηάζεσλ ζπκβηβαζκνχ ή ζρεδίνπ
δηαθαλνληζκνχ, ε νπνία δχλαηαη λα εθθξάζεη γλψκε επί ησλ
πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ηεο ίδηαο ή εθ κέξνπο ησλ πηζησηψλ
ή ηάμεσλ πηζησηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ απηήλ.
(4) Καηά ην ζπληνκφηεξν πξαθηηθά δπλαηφλ, κεηά ηνλ
δηνξηζκφ επηηξνπήο ζχκθσλα κε ην εδάθην (1), ν εμεηαζηήο
ζπλεδξηάδεη κε ηελ επηηξνπή γηα λα δηεμαγάγεη
νπνηεζδήπνηε εξγαζίεο πνπ δχλαληαη λα είλαη αλαγθαίεο.

Πξνηάζεηο γηα
ζπκβηβαζκφ ή
ζρέδην

202ΚΓ.-(1) Οη πξνηάζεηο
δηαθαλνληζκνχ–

γηα

ζπκβηβαζκφ

ή

ζρέδην
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δηαθαλνληζκνχ.

(α) νξίδνπλ θάζε ηάμε κειψλ θαη πηζησηψλ ηεο
εηαηξείαο,
(β) νξίδνπλ νπνηαδήπνηε ηάμε κειψλ θαη
πηζησηψλ, ηα ζπκθέξνληα ή νη αμηψζεηο ηεο
νπνίαο δελ παξαβιάπηνληαη απφ ηηο
πξνηάζεηο,
(γ)

νξίδνπλ νπνηαδήπνηε ηάμε κειψλ θαη
πηζησηψλ, ηα ζπκθέξνληα ή νη αμηψζεηο ηεο
νπνίαο παξαβιάπηνληαη απφ ηηο πξνηάζεηο,

(δ) παξέρνπλ ίζε κεηαρείξηζε γηα θάζε αμίσζε ή
ζπκθέξνλ ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο, εθηφο αλ ν
θάηνρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αμίσζεο ή
ζπκθέξνληνο ζπκθσλήζεη λα δερζεί ιηγφηεξν
επλντθή κεηαρείξηζε,
(ε)

πξνβιέπνπλ
πξνηάζεσλ,

γηα

ηελ

εθαξκνγή

ησλ

(ζη) δηεπθξηλίδνπλ νπνηεζδήπνηε αιιαγέο πξέπεη
λα γίλνπλ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ή
δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, αλ ν εμεηαζηήο ην
ζεσξήζεη αλαγθαίν ή επηζπκεηφ γηα λα
δηεπθνιχλεη ηελ επηβίσζε ηεο εηαηξείαο θαη
νιφθιεξεο ή νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο
επηρείξεζεο ηεο σο δξψζαο νηθνλνκηθήο
κνλάδαο (going concern),
(δ)

νξίδνπλ νπνηεζδήπνηε αιιαγέο πξέπεη λα
γίλνπλ ζην ηδξπηηθφ θαη θαηαζηαηηθφ έγγξαθν
ηεο εηαηξείαο είηε αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ή
δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο είηε δηαθνξεηηθά, αλ ν
εμεηαζηήο ην ζεσξήζεη αλαγθαίν ή επηζπκεηφ,

(ε)

δχλαηαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ ειεγρφκελε
πιήξε ή κεξηθή κεηαηξνπή ζε κεηξεηά ησλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο, ειεχζεξα
απφ δηθαηψκαηα επίζρεζεο θαη άιιεο
επηβαξχλζεηο πνπ άπηνληαη ηνπ πξντφληνο
πψιεζεο ή δηαθνξεηηθά, φπσο δχλαηαη λα
θαζνξίζεη ην Γηθαζηήξην, ηελ αλαδηάξζξσζε
καθξνπξφζεζκσλ ρξεψλ ηεο εηαηξείαο, ηε
κεηαηξνπή βξαρππξφζεζκσλ ρξεψλ ζε
καθξνπξφζεζκα ρξέε ή αμίεο, ηξφπνπο
δηαρείξηζεο ζπκβάζεσλ ρσξίο θαζνξηζκέλνπο
φξνπο, ηξφπνπο επίιπζεο δηαθνξψλ θαη ηέηνηα
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άιια ζέκαηα, ηα νπνία ζεσξεί θαηάιιεια ν
εμεηαζηήο,
(ζ)

παξέρνπλ θαηάιιειεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο,
νχησο ψζηε ε εηαηξεία λα κελ πξέπεη λα
δηαζέζεη ή λα παχζεη λα ρξεζηκνπνηεί σο θχξην
ρψξν ζηέγαζεο ηελ επαγγεικαηηθή ηεο ζηέγε,
ιακβάλνληαο ππφςε ηα έμνδα πνπ πηζαλφλ λα
ππνζηεί ε εηαηξεία εάλ ζπλερίζεη λα
ρξεζηκνπνηεί ηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε, ηε
δήισζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ
ηθαλφηεηα
νπνηνπδήπνηε
ελδηαθεξφκελνπ
κέξνπο λα ζπλεηζθέξεη ζηα έμνδα, ζηελ έθηαζε
πνπ είλαη επιφγσο πξαθηηθά δπλαηφλ,
λννπκέλνπ φηη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο
επηβίσζεο ηεο εηαηξείαο σο δξψζαο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο (going concern) δελ
ππνλνκεχεηαη θαη κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο
επαγγεικαηηθήο ζηέγεο ηεο εηαηξείαο:

Ννείηαη φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο
εδαθίνπ, «επαγγεικαηηθή ζηέγε» ζεκαίλεη ππνζηαηηθφ, ην
νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ εηαηξεία σο θχξηνο ρψξνο
ζηέγαζεο
θαη
δηεμαγσγήο
ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ηεο θαη πνπ είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο.
(2) Καηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ
ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ελδερφκελσλ θαη κειινληηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαηά ην ρξφλν
ησλ πξνηάζεσλ, επηζπλάπηεηαη ζε θάζε αληίγξαθν ησλ
πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζηηο ζπλειεχζεηο ησλ κειψλ
θαη ησλ πηζησηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 202ΚΓ.
(3) ε θάζε αληίγξαθν ησλ πξνηάζεσλ επηζπλάπηεηαη
θαη
πεξηγξαθή
ηνπ
ππνινγηδφκελνπ
νηθνλνκηθνχ
απνηειέζκαηνο ζε πεξίπησζε ππνζεηηθήο εθθαζάξηζεο ηεο
εηαηξείαο γηα θάζε ηάμε κειψλ θαη πηζησηψλ.
(4) Σν Γηθαζηήξην, αλ ην ζεσξεί πξέπνλ, δχλαηαη λα
δψζεη νδεγίεο φπσο νη πξνηάζεηο πεξηιακβάλνπλ
νπνηεζδήπνηε άιιεο πξφλνηεο.
(5) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ
άξζξσλ 202ΚΔ θαη 202ΚΣ, ε αμίσζε πηζησηή ελαληίνλ ηεο
εηαηξείαο παξαβιάπηεηαη αλ ιάβεη κηθξφηεξε πιεξσκή
αλαθνξηθά κε ηελ αμίσζε ηνπ παξά ην πιήξεο πνζφ πνπ
νθείιεηαη αλαθνξηθά κε ηελ αμίσζε θαηά ηελ εκεξνκελία
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ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ην δηνξηζκφ ηνπ εμεηαζηή.
(6) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ
άξζξσλ 202ΚΔ θαη 202ΚΣ, ην ζπκθέξνλ κέινπο ηεο
εηαηξείαο ζε εηαηξεία παξαβιάπηεηαη, αλ –

Δμέηαζε ησλ
πξνηάζεσλ
απφ ηα κέιε
θαη ηνπο
πηζησηέο.

(α)

κεησζεί ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ ηνπ
ζηελ εηαηξεία,

(β)

ζηελ πεξίπησζε πνπ δηθαηνχηαη πάγην κέξηζκα
αλαθνξηθά κε ηηο κεηνρέο ηνπ ζηελ εηαηξεία,
κεησζεί ην πνζφ ηνπ κεξίζκαηνο απηνχ,

(γ)

ζηεξείηαη φια ή νπνηνδήπνηε κέξνο ησλ
δηθαησκάησλ πνπ ηνπ αλαινγνχλ ιφγσ ησλ
κεηνρψλ ηνπ ζηελ εηαηξεία,

(δ)

κεησζεί ην πνζνζηηαίν ζπκθέξνλ ηνπ ζην
ζπλνιηθφ εθδνζέλ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο, ή

(ε)

ζηεξείηαη ησλ κεηνρψλ ηνπ ζηελ εηαηξεία.

202ΚΓ.-(1) Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη ζε ζπλέιεπζε
ησλ κειψλ ή ησλ πηζησηψλ ή νπνηαζδήπνηε ηάμεο κειψλ ή
πηζησηψλ πνπ ζπγθαιείηαη γηα ηελ εμέηαζε πξνηάζεσλ γηα
ζπκβηβαζκφ ή ζρέδην δηαθαλνληζκνχ θαη δελ εμνπζηνδνηεί
κέιε ή πηζησηέο ή νπνηαδήπνηε ηάμε κειψλ ή πηζησηψλ λα
πξνβνχλ ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα αλαθνξηθά κε ηηο ελ
ιφγσ πξνηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηέηνηαο ζπλέιεπζεο, εθηφο
φπνπ ξεηά πξνβιέπεηαη απφ ην παξφλ άξζξν.
(2) ε ζπλέιεπζε, ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην παξφλ
άξζξν, δχλαηαη λα ππνβιεζνχλ δηαθνξνπνηήζεηο ζε
πξνηάζεηο, αιιά απηέο δχλαηαη λα γίλνπλ απνδεθηέο κφλν
κε ηελ έγθξηζε ηνπ εμεηαζηή.
(3) Πξνηάζεηο ζεσξνχληαη φηη έρνπλ γίλεη απνδεθηέο
απφ ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ ή ηάμεο πηζησηψλ φηαλ ε
πιεηνςεθία ζε αμία ησλ πηζησηψλ ή ηάμεο πηζησηψλ πνπ
εθπξνζσπνχληαη ζηε ζπλέιεπζε απηή έρνπλ ςεθίζεη, είηε
πξνζσπηθά, είηε κέζσ αληηπξνζψπνπ, ππέξ ηεο έγθξηζεο
ησλ πξνηάζεσλ.
(4) ηελ πεξίπησζε πηζησηή πνπ απέρεη απφ ηελ
ςεθνθνξία ή πνπ κε άιιν ηξφπν παξαιείπεη λα ςεθίζεη
αλαθνξηθά κε ηηο πξνηάζεηο, θαη’ νπδέλα ηξφπν ην εδάθην
(3) δχλαηαη λα εξκελεπζεί σο λα επέηξεπε απηή ε απνρή ή
παξάιεηςε λα ζεσξεζεί σο ςήθνο απηνχ ηνπ πξνζψπνπ
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ελαληίνλ ησλ πξνηάζεσλ.
(5) (α)

(β)

ε πεξίπησζε πνπ θπβεξλεηηθή αξρή είλαη
πηζησηήο ηεο εηαηξείαο, ε αξρή απηή δηθαηνχηαη
λα απνδέρεηαη πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλεμαξηήησο –
(i)

ηνπ φηη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηέηνηαο
αξρήο σο πηζησηή παξαβιάπηεηαη απφ
ηηο πξνηάζεηο, ή

(ii)

νπνηαζδήπνηε άιιεο λνκνζεζίαο.

ην παξφλ εδάθην, «θπβεξλεηηθή αξρή»
ζεκαίλεη ην Κξάηνο, ηελ Κπβέξλεζε ή ηνλ
Έθνξν Φνξνινγίαο ή νπνηαδήπνηε δεκνηηθή ή
ηνπηθή αξρή ζηε Γεκνθξαηία.

(6) Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 138 εθαξκφδνληαη ζε
νπνηνδήπνηε ςήθηζκα, ζην νπνίν ζρεηίδεηαη ην εδάθην (4),
ην νπνίν εγθξίλεηαη ζε νπνηαδήπνηε εμ αλαβνιήο
ζπλέιεπζε.
(7) Οη δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (2) κέρξη (5) ηνπ άξζξνπ
199 εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγίαλ ζε ζπλειεχζεηο πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
(8) Κάζε εηδνπνίεζε κε ηελ νπνία ζπγθαιείηαη
ζπλέιεπζε, απνζηέιιεηαη ζε πηζησηή ή κέινο θαη
ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε, ε νπνία εμεγεί ην απνηέιεζκα
ηνπ ζπκβηβαζκνχ ή ηνπ ζρεδίνπ δηαθαλνληζκνχ θαη
ζπγθεθξηκέλα
δειψλεη
νπνηαδήπνηε
νπζηαζηηθά
ζπκθέξνληα ησλ ζπκβνχισλ ηεο εηαηξείαο είηε σο
ζχκβνπινη είηε σο κέιε είηε σο πηζησηέο ηεο εηαηξείαο ή
δηαθνξεηηθά θαη ην απνηέιεζκα ζε απηά ηνπ ζπκβηβαζκνχ ή
ηνπ ζρεδίνπ δηαθαλνληζκνχ ζηελ έθηαζε πνπ είλαη
δηαθνξεηηθφ απφ ηελ επίδξαζε ζε παξφκνηα ζπκθέξνληα
άιισλ πξνζψπσλ.
Δπηβεβαίσζε
πξνηάζεσλ.
93(I) ηνπ 1996
69(Η) ηνπ 1999
95(Η) ηνπ 2007
136(Η) ηνπ 2014.

202ΚΔ.-(1) Αθνχ παξαιεθζεί ε έθζεζε ηνπ εμεηαζηή,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 202ΗΘ απφ ην
Γηθαζηήξην, απηή εμεηάδεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Καηαρξεζηηθψλ
Ρεηξψλ ζε Καηαλαισηηθέο πκβάζεηο Νφκνπ θαη ηνπ πεξί
Διεπζεξνπνίεζεο ηνπ Δπηηνθίνπ θαη πλαθψλ Θεκάησλ
Νφκνπ.
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160(Η) ηνπ 1999
141(Η) ηνπ 2014
...(Η) ηνπ 2015.
(2) Σα αθφινπζα πξφζσπα δχλαηαη λα εκθαληζηνχλ θαη
λα αθνπζηνχλ ζε αθξφαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
εδάθηνπ (1) –
(α)

ε εηαηξεία,

(β)

ν εμεηαζηήο,

(γ)

νπνηνζδήπνηε πηζησηήο ή κέινο, ε αμίσζε ή
ην ζπκθέξνλ ηνπ νπνίνπ παξαβιάπηεηαη αλ νη
πξνηάζεηο εθαξκνζηνχλ,

(δ)

νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν κέξνο.

(3) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ
θαη ηνπ άξζξνπ 202ΚΣ, ην Γηθαζηήξην δχλαηαη, αλ ην
θξίλεη πξέπνλ, λα επηβεβαηψζεη ή λα επηβεβαηψζεη κε
δηαθνξνπνηήζεηο ή λα αξλεζεί λα επηβεβαηψζεη ηηο
πξνηάζεηο θαηά ηα νξηδφκελα ζην εδάθην (1):
Ννείηαη φηη, ην Γηθαζηήξην θαηά ηε ιήςε απφθαζεο
θαηά πφζν ζα επηβεβαηψζεη ή ζα επηβεβαηψζεη κε
δηαθνξνπνηήζεηο ή ζα αξλεζεί ηηο πξνηάζεηο, δχλαηαη λα
ιάβεη ππφςε θαηά πφζν νη πξνηάζεηο είλαη δίθαηεο θαη
ζχκθσλεο κε ηηο αξρέο ηεο επηείθεηαο, ηε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηε δηάζσζε ζέζεσλ
εξγαζίαο θαη ην γεγνλφο φηη νη πηζησηέο δελ ζα πξέπεη λα
βξίζθνληαη ζε δπζκελέζηεξε ζέζε απφ φηη ζα ήηαλ εάλ ε
εηαηξεία βξηζθφηαλ ππφ δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο.
(4) Σν Γηθαζηήξην δελ επηβεβαηψλεη νπνηεζδήπνηε
πξνηάζεηο παξά κφλν, αλ –
(α)

ηνπιάρηζηνλ
κία
ηάμε
πηζησηψλ,
ηα
ζπκθέξνληα ησλ νπνίσλ παξαβιάπηνληαη απφ
ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηάζεσλ, έρεη απνδερζεί
ηηο πξνηάζεηο, θαη

(β)

ην Γηθαζηήξην ηθαλνπνηείηαη φηη –
(i)

νη πξνηάζεηο είλαη δίθαηεο θαη ζχκθσλεο
κε ηηο αξρέο ηεο επηείθεηαο ζε ζρέζε κε
νπνηαδήπνηε ηάμε κειψλ ή πηζησηψλ
πνπ δελ έρεη απνδερζεί ηηο πξνηάζεηο θαη
ηεο νπνίαο ηα ζπκθέξνληα ή νη αμηψζεηο
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παξαβιάπηνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ
πξνηάζεσλ, θαη
(ii)

νη πξνηάζεηο δελ επεξεάδνπλ κε άδηθν
ηξφπν ηα ζπκθέξνληα νπνηνπδήπνηε
ελδηαθεξφκελνπ κέξνπο,

θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ επηβεβαηψλεη νπνηεζδήπνηε
πξνηάζεηο αλ ν κνλαδηθφο ή πξψηηζηνο ζθνπφο ηνπο είλαη ε
απνθπγή πιεξσκήο νθεηιφκελνπ θφξνπ.
(5) Άλεπ επεξεαζκνχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (4), ην
Γηθαζηήξην δελ επηβεβαηψλεη νπνηεζδήπνηε πξνηάζεηο
αλαθνξηθά κε εηαηξεία, ζηελ νπνία έρεη δηνξηζηεί εμεηαζηήο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 202Σ αλ νη πξνηάζεηο ζα είραλ σο
απνηέιεζκα λα παξαβιάπηνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ
πηζησηψλ ηεο εηαηξείαο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επλνεζνχλ
ηα ζπκθέξνληα ησλ πηζησηψλ ή ησλ κειψλ νπνηαζδήπνηε
εηαηξείαο, κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη ε εηαηξεία, ζηελ νπνία
εθείλνο ν εμεηαζηήο έρεη δηνξηζηεί σο εμεηαζηήο ζχκθσλα κε
ην άξζξν 202Α ή αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο, κε ην άξζξν
202Σ.
(6) ε πεξίπησζε πνπ ην Γηθαζηήξην επηβεβαηψλεη
πξνηάζεηο, κε ή ρσξίο δηαθνξνπνηήζεηο, νη πξνηάζεηο είλαη
δεζκεπηηθέο γηα φια ηα κέιε ή ηάμε ή ηάμεηο κειψλ, αλάινγα
κε ηελ πεξίπησζε, πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ πξφηαζε,
θαζψο θαη γηα ηελ εηαηξεία.
(7) ε πεξίπησζε πνπ ην Γηθαζηήξην επηβεβαηψλεη
πξνηάζεηο, κε ή ρσξίο δηαθνξνπνηήζεηο, νη πξνηάζεηο,
αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε άιινπ Νφκνπ,
είλαη δεζκεπηηθέο γηα φινπο ηνπο πηζησηέο ή ηάμε ή ηάμεηο
πηζησηψλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, πνπ επεξεάδνληαη
απφ ηελ πξφηαζε αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε αμίσζε ή
αμηψζεηο έλαληη ηεο εηαηξείαο θαη γηα νπνηνδήπνηε πξφζσπν
πέξαλ ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
νπνηνπδήπνηε Νφκνπ, ελέρεη επζχλε γηα φια ή νπνηνδήπνηε
κέξνο ησλ ρξεψλ ηεο εηαηξείαο.
(8) Οπνηεζδήπνηε δηαθνξνπνηήζεηο, πξνζζήθεο ή
δηαγξαθέο ζην ηδξπηηθφ έγγξαθν θαη θαηαζηαηηθφ ηεο
εηαηξείαο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηηο πξνηάζεηο, κεηά απφ
ηελ επηβεβαίσζε ησλ πξνηάζεσλ απφ ην Γηθαζηήξην θαη
αλεμαξηήησο νπνησλδήπνηε άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο Νφκνπ, εθαξκφδνληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ
θαζνξίδεηαη απφ ην Γηθαζηήξην.
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(9) ε πεξίπησζε πνπ ην Γηθαζηήξην επηβεβαηψλεη
πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν δχλαηαη λα
εθδψζεη ηέηνηα δηαηάγκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζήο
ηνπ σο ζεσξεί πξέπνλ.
(10) πκβηβαζκφο ή ζρέδην δηαθαλνληζκνχ, γηα ην νπνίν
έρνπλ επηβεβαησζεί πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ην παξφλ
άξζξν, ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη
απφ ην Γηθαζηήξην θαη ε εκεξνκελία απηή δελ είλαη
αξγφηεξε απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
επηβεβαίσζήο ηνπο.
(11) Καηά ηελ επηβεβαίσζε πξνηάζεσλ, αληίγξαθν
νπνηνπδήπνηε δηαηάγκαηνο πνπ εθδφζεθε απφ ην
Γηθαζηήξην ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν παξαδίδεηαη απφ
ηνλ εμεηαζηή ή απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ζην νπνίν ην
Γηθαζηήξην δίλεη νδεγίεο, ζηνλ έθνξν εηαηξεηψλ γηα
εγγξαθή.
(12) ε πεξίπησζε πνπ –
(α)

ην Γηθαζηήξην αξλείηαη λα επηβεβαηψζεη
πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, ή

(β)

ε έθζεζε εμεηαζηή ζχκθσλα κε ην άξζξν
202ΗΘ
θαηαιήγεη
φηη,
θαηφπηλ
ησλ
απαηηνχκελσλ ζπλειεχζεσλ ησλ πηζησηψλ
εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Νφκν, δελ
θαηέζηε δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ζπκθσλία επί
ζπκβηβαζκνχ ή ζρεδίνπ δηαθαλνληζκνχ,

ην Γηθαζηήξην δχλαηαη, αλ ην ζεσξεί δίθαην θαη ζχκθσλν κε
ηηο αξρέο ηεο επηείθεηαο, λα εθδψζεη δηάηαγκα γηα ηελ
εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο, ή νπνηνδήπνηε άιιν δηάηαγκα σο
ζεσξεί πξέπνλ.
(13) Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (4) ή
νπνηαζδήπνηε άιιεο δηάηαμεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θακία
δηάηαμε ζηνλ Νφκν απηφ δελ εκπνδίδεη νχηε ηνλ εμεηαζηή λα
ζπκπεξηιάβεη ζε έθζεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 202ΗΘ,
πξνηάζεηο νη νπνίεο δελ παξαβιάπηνπλ ηα ζπκθέξνληα
κειψλ ή πηζησηψλ ηεο εηαηξείαο, νχηε ην Γηθαζηήξην λα
επηβεβαηψζεη νπνηεζδήπνηε ηέηνηεο πξνηάζεηο.
Έλζηαζε
ελαληίνλ
επηβεβαίσζεο
ησλ πξνηάζεσλ

202ΚΣ.-(1) Καηά ηελ αθξφαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 202ΚΔ, κέινο ή πηζησηήο, ην ζπκθέξνλ ή ε
αμίσζε ηνπ νπνίνπ παξαβιάπηεηαη απφ ηηο πξνηάζεηο,
δχλαηαη λα θέξεη έλζηαζε ζηελ επηβεβαίσζή ηνπο απφ ην
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απφ ην
Γηθαζηήξην.

Γηθαζηήξην, βάζεη νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο πην θάησ
ιφγνπο:
(α)

Όηη ππήξμε θάπνηα νπζηαζηηθή παξαηππία
θαηά ή ζε ζρέζε κε ηελ ζπλέιεπζε ζηελ νπνία
εθαξκφδεηαη ην άξζξν 202ΚΓ,

(β)

φηη ε απνδνρή ησλ πξνηάζεσλ απφ ηε
ζπλέιεπζε εμαζθαιίζηεθε κε αθαηάιιεια
κέζα,

(γ)

φηη νη πξνηάζεηο πξνηάζεθαλ γηα αθαηάιιειν
ζθνπφ,

(δ)

φηη νη πξνηάζεηο επεξεάδνπλ κε άδηθν ηξφπν
ηα ζπκθέξνληα απηνχ πνπ ελίζηαηαη.

(2) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν, ην νπνίν ςήθηζε ππέξ ηεο
απνδνρήο ησλ πξνηάζεσλ δχλαηαη λα θέξεη έλζηαζε ζηελ
επηβεβαίσζή ηνπο απφ ην Γηθαζηήξην κφλν γηα ηνπο πην
θάησ ιφγνπο –
(α)

φηη ε απνδνρή απηή
αθαηάιιεια κέζα, ή

εμαζθαιίζηεθε

κε

(β)

φηη αθνχ ςήθηζε ππέξ ηεο απνδνρήο ησλ
πξνηάζεσλ, έιαβε γλψζε φηη νη πξνηάζεηο
παξνπζηάζηεθαλ γηα αθαηάιιειν ζθνπφ.

(3) ε πεξίπησζε πνπ ην Γηθαζηήξην επηθπξψλεη
έλζηαζε ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, ην Γηθαζηήξην
δχλαηαη λα εθδψζεη ηέηνην δηάηαγκα, σο ζεσξεί πξέπνλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ δηαηάγκαηνο παξακεξηζκνχ ηεο
απφθαζεο νπνηαζδήπνηε ζπλέιεπζεο θαη επαλαζχγθιεζεο
νπνηαζδήπνηε ζπλέιεπζεο.
Γηαηάμεηο
αλαθνξηθά κε
εγγπήζεηο θαη
εθηίκεζε ηεο
πεξηνπζίαο πνπ
ππφθεηηαη ζε
εμαζθάιηζε.
Κεθ. 149.
22(Η) ηνπ 1995
99(Η) ηνπ 2013.
197(Η) ηνπ 2003

202ΚΕ.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ
(ζη) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 202Ζ θαη αλεμαξηήησο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ πεξί πκβάζεσλ Νφκνπ θαη ηνπ πεξί ηεο
Πξνζηαζίαο Οξηζκέλεο Καηεγνξίαο Δγγπεηψλ Νφκνπ, ζε
ζρέζε κε ηελ επζχλε νπνηνπδήπνηε εγγπεηή ηζρχνπλ νη
αθφινπζεο δηαηάμεηο.
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8(Η) ηνπ 2004
7(Η) ηνπ 2006
...(Η) ηνπ 2015.
(2) ε πεξίπησζε πνπ ν εγγπεηήο είλαη(α)

εηαηξεία ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν∙

(β)

θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν, θαηά ην ρξφλν
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο εγγχεζεο είρε ή
αλέιαβε επζχλε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο εγγχεζεο, γηα πνζφ πνπ ππεξβαίλεη
ηηο πεληαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ (€500.000),

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (3) θαη (4) ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
(3) (α)

Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (6)
ηνπ άξζξνπ 202ΚΔ, ηεξνπκέλσλ ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (β) θαη εθηφο φπνπ
πξνβιέπεηαη ην αληίζεην ζε ζχκβαζε κεηαμχ
ηνπ εγγπεηή θαη ηνπ πξνζψπνπ, έλαληη, ηνπ
νπνίνπ ν εγγπεηήο έρεη επζχλε ζε ζρέζε κε ην
ρξένο (ζην παξφλ εδάθην αλαθεξφκελνο σο
«ν πηζησηήο»), ε επζχλε απηή δελ επεξεάδεηαη
απφ ην γεγνλφο φηη ην ρξένο ππφθεηηαη ζε
ζπκβηβαζκφ ή ζρέδην δηαθαλνληζκνχ, ην νπνίν
έρεη ηεζεί ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ην εδάθην (9)
ηνπ άξζξνπ 202ΚΔ.

(β)

ε πεξίπησζε πνπ ν εγγπεηήο είλαη εηαηξεία
ζηελ νπνία έρεη δηνξηζηεί εμεηαζηήο, νη
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ δελ
ηπγράλνπλ εθαξκνγήο.

(γ)

ε πεξίπησζε πνπ ν πηζησηήο πξνηίζεηαη λα
ιάβεη δηθαζηηθά ή λνκηθά ή άιια κέηξα
ελαληίνλ ηνπ εγγπεηή ζε ζρέζε κε ηελ
εγγχεζε, ηφηε –
(i)

o πηζησηήο –
(Η) εάλ
έρεη
δνζεί
εηδνπνίεζε
δεθαηεζζάξσλ (14) ή πεξηζζφηεξσλ
εκεξψλ γηα ζπλέιεπζε ζχκθσλα κε
ην άξζξν 202ΚΓ γηα εμέηαζε
ησλ
πξνηάζεσλ,
ηνπιάρηζηνλ
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δεθαηέζζεξηο (14) εκέξεο πξηλ ηελ
εκέξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ηέηνηα ζπλέιεπζε, ή
(ΗΗ) εάλ έρεη δνζεί εηδνπνίεζε ιηγφηεξε
απφ δεθαηέζζεξηο (14) εκέξεο γηα
ηέηνηα ζπλέιεπζε, φρη αξγφηεξα απφ
ζαξάληα νθηψ (48) ψξεο κεηά πνπ ν
πηζησηήο ζα ιάβεη ηελ εηδνπνίεζε
γηα ηέηνηα ζπλέιεπζε,
επηδίδεη εηδνπνίεζε ζηνλ εγγπεηή, ε
νπνία πεξηιακβάλεη γξαπηή πξνζθνξά
απφ ηνλ πηζησηή γηα κεηαθνξά
νπνησλδήπνηε δηθαησκάησλ, θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 202ΚΓ, ζην βαζκφ
πνπ ζπλδένληαη κε ην ρξένο, γηα λα
ςεθίζεη αλαθνξηθά κε ηηο πξνηάζεηο γηα
ζπκβηβαζκφ ή ζρέδην δηαθαλνληζκνχ ζε
ζρέζε κε ηελ εηαηξεία,
(ii)

εάλ ε ελ ιφγσ πξνζθνξά γίλεη απνδεθηή
απφ ηνλ εγγπεηή θαη εάλ ν εγγπεηήο
πξνζθνκίζεη ζηνλ εμεηαζηή, θαηά ηε
ζρεηηθή ζπλέιεπζε, αληίγξαθν ηεο
πξνζθνξάο θαη πιεξνθνξήζεη ηνλ
εμεηαζηή φηη ηελ έρεη απνδερηεί, ηφηε ν
εγγπεηήο εμνπζηνδνηείηαη φπσο αζθήζεη
ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα ηνπ πηζησηή,
ρσξίο
λα
ππάξρεη
αλάγθε
γηα
νπνηαδήπνηε εθρψξεζε ή ηελ εθηέιεζε
νπνηνπδήπνηε άιινπ εγγξάθνπ,

(iii)

εάλ ν πηζησηήο παξαιείςεη λα πξνβεί
ζηελ πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηελ
ππνπαξάγξαθν (ii), ηφηε, ηεξνπκέλσλ
ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (iv)
o πηζησηήο δελ
δχλαηαη λα ιάβεη
δηθαζηηθά ή λνκηθά ή άιια κέηξα
ελαληίνλ ηνπ εγγπεηή ζε ζρέζε κε ηελ
εγγχεζε,

(iv)

ε ππνπαξάγξαθνο (iii) δελ εθαξκφδεηαη
εάλ
ζπκβηβαζκφο
ή
ζρέδην
δηαθαλνληζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξεία
δελ ηίζεηαη ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ην
εδάθην (9) ηνπ άξζξνπ 202ΚΔ θαη ν
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πηζησηήο έρεη ιάβεη ηελ άδεηα ηνπ
Γηθαζηεξίνπ λα ιάβεη δηθαζηηθά ή λνκηθά
ή άιια κέηξα ελαληίνλ ηνπ εγγπεηή ζε
ζρέζε κε ηελ εγγχεζε:
Ννείηαη φηη, νχηε ε ελ ιφγσ κεηαθνξά, νχηε
νπνηαδήπνηε ςήθνο πνπ αζθεί ν εγγπεηήο κε βάζε ηελ ελ
ιφγσ κεηαθνξά, επεξεάδεη ην δηθαίσκα ηνπ πηζησηή λα
θέξεη έλζηαζε ζηηο πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν
202ΚΣ.
(4) (α)

Σν παξφλ εδάθην εθαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε
πνπ ν εγγπεηήο πξνβεί ζε πιεξσκή πξνο ηνλ
πηζησηή, αλαθνξηθά κε ηελ επζχλε, κεηά ηε
ιήμε ηεο πεξηφδνπ πξνζηαζίαο.

(β)

ε πεξίπησζε πνπ εθαξκφδεηαη ην παξφλ
εδάθην, νπνηνδήπνηε πνζφ, εάλ δελ έρεη γίλεη
πιεξσκή θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν
(α), ζα ήηαλ πιεξσηέν ζηνλ πηζησηή
αλαθνξηθά κε ην
ρξένο ζχκθσλα κε
ζπκβηβαζκφ ή ζρέδην δηαθαλνληζκνχ, ην νπνίν
έρεη ηεζεί ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ην εδάθην (9)
ηνπ άξζξνπ 202ΚΔ ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξεία,
γίλεηαη θαη είλαη πιεξσηέν ζηνλ εγγπεηή
ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο σο ν ζπκβηβαζκφο ή ην ζρέδην
δηαθαλνληζκνχ πξνλνεί φηη ζα ήηαλ πιεξσηέν
ζηνλ πηζησηή.

(5) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν εγγπεηήο είλαη θπζηθφ
πξφζσπν άιιν απφ απηφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (6) έσο (22) ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
(6) (α)

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ
«δήισζε θαηάζηαζεο εγγπεηψλ» ζεκαίλεη
δήισζε πηζησηή, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη
ηα νλφκαηα φισλ ησλ εγγπεηψλ πνπ έρνπλ
επζχλε ζε ζρέζε κε ρξένο ηεο εηαηξείαο θαη
ηελ έθηαζε ηεο επζχλεο πνπ πξνθχπηεη απφ
ηελ εγγχεζε, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε
εγγχεζεο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο δήισζεο
θαηάζηαζεο εγγπεηψλ.

(β)

ε πεξίπησζε εμαζθαιηζκέλνπ πηζησηή, ε
δήισζε θαηάζηαζεο εγγπεηψλ πεξηιακβάλεη
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επηπιένλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε(i)

9 ηνπ 1965
51 ηνπ 1970
81 ηνπ 1970
3 ηνπ 1978
6 ηνπ 1981
181(Η) ηνπ 2002
59(Η) ηνπ 2006
122(Η) ηνπ 2007
52(Η) ηνπ 2008
26(Η) ηνπ 2010
120(Η) ηνπ 2011
142(Η) ηνπ 2014
197(Η) ηνπ 2014
4(Η) ηνπ 2015
27(Η) ηνπ 2015
32(Η) ηνπ 2015
42(Η) ηνπ 2015
46(Η) ηνπ 2015.

ηελ εθηίκεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ηεο
πεξηνπζίαο πνπ ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε,
ε νπνία θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ εδαθίνπ (23) ηνπ παξφληνο
άξζξνπ:
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ
νπνία ε πεξηνπζία, ε νπνία ππφθεηηαη ζε
πεξηζζφηεξεο απφ κία εμαζθαιίζεηο, ε
αμία ηεο πεξηνπζίαο πνπ ππφθεηηαη ζε
εμαζθάιηζε, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
δήισζεο θαηάζηαζεο εγγπεηψλ θάζε
εμαζθαιηζκέλνπ πηζησηή, ζα είλαη ε αμία
ηελ νπνία ν ελ ιφγσ εμαζθαιηζκέλνο
πηζησηήο αλακέλεη λα ιάβεη απφ ηε
δηάζεζε ηεο ελ ιφγσ πεξηνπζίαο,
ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηε ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ
άιισλ εμαζθαιηζκέλσλ πηζησηψλ, γηα
ηνπο νπνίνπο ε ελ ιφγσ πεξηνπζία
ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε, φπσο απηή
θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
πεξί Μεηαβηβάζεσο θαη Τπνζεθεχζεσο
Νφκνπ∙

(ii) ην πνζφ ηνπ νθεηιφκελνπ ρξένπο
ηεο εηαηξείαο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν
εμαζθαιηζκέλν
πηζησηή
θαηά
ηελ
εκεξνκελία
δήισζεο
θαηάζηαζεο
εγγπεηψλ
(ζην
παξφλ
άξζξν
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αλαθεξφκελν σο «νθεηιφκελν ρξένο»).
(7) (α)

Πηζησηήο ππνβάιιεη ηε δήισζε θαηάζηαζεο
εγγπεηψλ κέζσ δηπινζπζηεκέλεο επηζηνιήο ή
ηελ επηδίδεη ζηνλ εμεηαζηή εληφο ηξηάληα πέληε
(35) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο
ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ εμεηαζηή ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. κεηά απφ
δεφλησο αηηηνινγεκέλν αίηεκα πηζησηή, ε
πξνζεζκία ησλ ηξηάληα πέληε (35) εκεξψλ
δχλαηαη λα παξαηαζεί απφ ηνλ εμεηαζηή, ν
νπνίνο, εάλ είλαη απαξαίηεην, ππνβάιιεη
αίηεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
202ΗΘ ηνπ παξφληνο Νφκνπ γηα παξάηαζε ηεο
πεξηφδνπ πξνζηαζίαο.

(β)

Ο πηζησηήο νθείιεη φπσο ππνβάιεη ή επηδψζεη
ηε δήισζε θαηάζηαζεο εγγπεηψλ εληφο ηεο
πξνζεζκίαο
πνπ
θαζνξίδεηαη
θαη
ζε
πεξίπησζε πνπ ν πηζησηήο δελ ππνβάιεη ή
επηδψζεη ηε δήισζε θαηάζηαζεο εγγπεηψλ
εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, δελ
δηθαηνχηαη λα ιάβεη δηθαζηηθά ή λνκηθά ή άιια
κέηξα ελαληίνλ ηνπ εγγπεηή ζε ζρέζε κε ηελ
εγγχεζε.

(γ)

Ο εμεηαζηήο εμεηάδεη άκεζα ηε δήισζε
θαηάζηαζεο εγγπεηψλ θαη ην αξγφηεξν εληφο
πέληε (5) εκεξψλ απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη
γξαπηψο ηε δήισζε θαηάζηαζεο εγγπεηψλ. αλ
ν εμεηαζηήο απνξξίςεη ηε δήισζε θαηάζηαζεο
εγγπεηψλ, αλαθέξεη γξαπηψο πξνο ηνλ
πηζησηή ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο.

(δ)

Ο πηζησηήο ελεκεξψλεη ηνπο εγγπεηέο
αλαθνξηθά κε ηε δήισζε θαηάζηαζεο
εγγπεηψλ θαη ηελ απνδνρή ή απφξξηςε απφ
ηνλ εμεηαζηή δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ
παξφληνο εδαθίνπ:
Ννείηαη φηη, ε ελεκέξσζε δελ απνηειεί
εηδνπνίεζε γηα θαηαβνιή πιεξσκψλ εθ
κέξνπο ηνπ εγγπεηή θαη δελ επεξεάδεη ην
δηθαίσκα νπνηνπδήπνηε πηζησηή, εγγπεηή ή
ηεο εηαηξείαο λα εκθαληζηεί θαη λα αθνπζηεί
ζην Γηθαζηήξην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 202ΚΔ.

(8) ε πεξίπησζε πνπ ε αμία ηεο πεξηνπζίαο ε νπνία
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ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηε δήισζε
θαηάζηαζεο εγγπεηψλ, ηζνχηαη ή μεπεξλά ηελ αμία ηνπ
νθεηιφκελνπ ρξένπο, ν εμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο δελ
δχλαηαη λα ιάβεη δηθαζηηθά ή λνκηθά ή άιια κέηξα ελαληίνλ
ηνπ εγγπεηή ζε ζρέζε κε ηελ εγγχεζε, φηαλ ηεζεί ζε ηζρχ ν
ζπκβηβαζκφο ή ην ζρέδην δηαθαλνληζκνχ ζχκθσλα κε ην
εδάθην (10) ηνπ άξζξνπ 202ΚΔ.
(9) ε πεξίπησζε πνπ ε αμία ηεο πεξηνπζίαο ε νπνία
ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηε δήισζε
θαηάζηαζεο εγγπεηψλ, είλαη ρακειφηεξε ηεο αμίαο ηνπ
νθεηιφκελνπ ρξένπο ηεο εηαηξείαο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
δήισζεο θαηάζηαζεο εγγπεηψλ, ν εμαζθαιηζκέλνο
πηζησηήο δελ δχλαηαη λα ιάβεη δηθαζηηθά ή λνκηθά ή άιια
κέηξα ελαληίνλ ηνπ εγγπεηή ζε ζρέζε κε ηελ εγγχεζε γηα
πνζφ κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο
αμίαο ηεο πεξηνπζίαο ε νπνία ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε θαη
ηνπ πνζνχ ηνπ νθεηιφκελνπ ρξένπο, φπσο απηά
πεξηιακβάλνληαη ζηε δήισζε θαηάζηαζεο εγγπεηψλ.
(10) (α)

ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
εδαθίνπ (9), ην πνζφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο
αμίαο ηεο πεξηνπζίαο, ε νπνία ππφθεηηαη ζε
εμαζθάιηζε θαη ηνπ πνζνχ ηνπ νθεηιφκελνπ
ρξένπο θαηαηάζζεηαη σο κε εμαζθαιηζκέλν
ρξένο γηα ζθνπνχο ζπκβηβαζκνχ ή ζρεδίνπ
δηαθαλνληζκνχ θαη ν ζρεηηθφο πηζησηήο
ιακβάλεη
ηπρφλ
πιεξσκέο
σο
κε
εμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο, θαη' αλαινγία (pari
passu) κε άιινπο κε εμαζθαιηζκέλνπο
πηζησηέο.

(β)

Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ
(α) ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, ζε πεξίπησζε πνπ
πεξηνπζία ηεο εηαηξείαο ε νπνία ππφθεηηαη ζε
εμαζθάιηζε δηαηεζεί θαη ην θαζαξφ πνζφ ηεο
δηάζεζεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ηεο
εθηηκεκέλεο
αμίαο
ηεο
πεξηνπζίαο
ε
νπνία ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε, ηφηε ν
εμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο δηθαηνχηαη λα ιάβεη
δηθαζηηθά ή λνκηθά ή άιια κέηξα ελαληίνλ ηνπ
εγγπεηή ζε ζρέζε κε ηελ εγγχεζε κφλν γηα ην
πνζφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ
πνζνχ ηεο δηάζεζεο θαη ηνπ νθεηιφκελνπ
ρξένπο:
Ννείηαη φηη, ην πνζφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ
ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ηεο δηάζεζεο θαη ηνπ
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νθεηιφκελνπ ρξένπο θαηαηάζζεηαη σο κε
εμαζθαιηζκέλν ρξένο γηα ζθνπνχο ηνπ
ζπκβηβαζκνχ ή ζρεδίνπ δηαθαλνληζκνχ θαη ν
ζρεηηθφο πηζησηήο ιακβάλεη ηπρφλ πιεξσκέο
σο κε εμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο, θαη'
αλαινγία (pari passu) κε άιινπο κε
εμαζθαιηζκέλνπο πηζησηέο:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε
πνπ ν εγγπεηήο θαηέβαιε νπνηεζδήπνηε
πιεξσκέο, γηα ην πνζφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ
ηεο αγνξαίαο αμίαο ηεο ελ ιφγσ πεξηνπζίαο θαη
ηνπ νθεηιφκελνπ ρξένπο, πξηλ ηε δηάζεζε ηεο
ζρεηηθήο πεξηνπζίαο θαη ην θαζαξφ πνζφ πνπ
πξνέθπςε ηειηθά απφ ηέηνηα δηάζεζε είλαη
κεγαιχηεξν απφ ηελ αγνξαία αμία ηεο
πεξηνπζίαο, ηφηε ν εμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο
νθείιεη
λα
επηζηξέςεη
ζηνλ
εγγπεηή
νπνηνδήπνηε πνζφ πνπ απηφο θαηέβαιε, ην
νπνίν ππεξβαίλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ
πνζνχ πνπ πξνθχπηεη ηειηθά απφ ην θαζαξφ
πνζφ ηεο δηάζεζεο ηεο πεξηνπζίαο θαη ηνπ
νθεηιφκελνπ ρξένπο.
(11) Σπρφλ θαηακεξηζκφο ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ
πηζησηή κεηαμχ ησλ εγγπεηψλ, ησλ νπνίσλ ηα νλφκαηα
πεξηιακβάλνληαη ζηε δήισζε θαηάζηαζεο εγγπεηψλ, γίλεηαη
θαη’ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο αξρήο
ηεο δηαθάλεηαο θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο επηείθεηαο.
(12) (α)

Οη εγγπεηέο δχλαηαη λα θαηαβάιινπλ πνζά
κεληαίσο ζε ζρέζε κε ηελ επζχλε ηνπο πνπ
απνξξέεη απφ εγγχεζε, θαη θαλέλαο εγγπεηήο
δελ θαηαβάιιεη πνζφ, ην νπνίν μεπεξλά ην
πνζφ πνπ απνκέλεη κεηά απφ αθαίξεζε απφ
ην κεληαίν εηζφδεκα ηνπο, ηνπ ζπλφινπ ησλ(i)

...(Η) ηνπ 2015.

ινγηθψλ εμφδσλ δηαβίσζεο ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αθεξεγγπφηεηαο
Φπζηθψλ Πξνζψπσλ (Πξνζσπηθά ρέδηα
Απνπιεξσκήο θαη Γηάηαγκα Απαιιαγήο
Οθεηιψλ) Νφκνπ ηνπ 2015∙ θαη

(ii) ην ζχλνιν ησλ κεληαίσλ δφζεσλ πνπ ν
ίδηνο ν εγγπεηήο ππνρξενχηαη λα
θαηαβάιιεη ζε ζρέζε κε ηηο δηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο φηαλ ηεζεί ζε ηζρχ ν
ζπκβηβαζκφο ή ην ζρέδην δηαθαλνληζκνχ:
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Ννείηαη φηη, ε ππνπαξάγξαθνο (ii)
εθαξκφδεηαη κφλν ζε εγγπήζεηο πνπ
πθίζηαλην πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ
(Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 2) Νφκνπ ηνπ
2015.

...(Η) ηνπ 2015.

(β)

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εγγπεηέο θαηαβάιινπλ
πνζά κεληαίσο ζε ζρέζε κε ηελ επζχλε ηνπο
πνπ απνξξέεη απφ ηε ζρεηηθή εγγχεζε, ε
ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ησλ κεληαίσλ
δφζεσλ ζα είλαη ε ίδηα φπσο θαζνξίζηεθε ζηελ
αξρηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ
πηζησηή, εθηφο εάλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε
ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά θαη ην επηηφθην δελ
ζα είλαη κεγαιχηεξν απφ εθείλν πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ ελ ιφγσ αξρηθή ζχκβαζε.

(13) Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (12) ηζρχνπλ κφλν γηα
πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
...(Η) ηνπ 2015. ηζρχνο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 2) Νφκνπ
ηνπ 2015 θαη έρνπλ εθαξκνγή κφλν ζε ζρέζε κε
ζπκβηβαζκφ ή ζρέδην δηαθαλνληζκνχ, ην νπνίν θαηαξηίδεηαη
γηα ζθνπνχο αλαδηάξζξσζεο ρξεψλ γηα ηα νπνία
ζπλάθζεθαλ ζπκβάζεηο εγγχεζεο πξηλ ηελ εκεξνκελία
...(Η) ηνπ 2015. έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθνχ)
(Αξ. 2) Νφκνπ ηνπ 2015:

...(Η) ηνπ 2015.

Ννείηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ
ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ γηα ηε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα
ησλ κεληαίσλ δφζεσλ, ε θαηαβνιή ησλ νπνίσλ άξρηζε
εληφο ησλ ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
ηζρχνο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 2) Νφκνπ
ηνπ 2015, αλεμάξηεηα εάλ ε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ησλ
κεληαίσλ δφζεσλ μεπεξλά ηε ζρεηηθή πεξίνδν ησλ ηξηψλ (3)
εηψλ.
(14) Σν ζχλνιν ησλ νπνησλδήπνηε εθάπαμ πνζψλ θαη
ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο ζεηξάο πιεξσκψλ πνπ
θαηαβάιινληαη απφ εγγπεηή θαζψο θαη ηπρφλ πιεξσκψλ
πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ εηαηξεία γηα κε εμαζθαιηζκέλα
ρξέε ζηα πιαίζηα ζπκβηβαζκνχ ή ζρεδίνπ δηαθαλνληζκνχ,
δελ δχλαηαη λα μεπεξλά ην πνζφ:
(α)

ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο
ε νπνία ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε θαη ηνπ
πνζνχ
ηνπ
νθεηιφκελνπ
ρξένπο,
ζε
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πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο αμίαο ηεο
πεξηνπζίαο πνπ ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε είλαη
ρακειφηεξν ηνπ πνζνχ ηνπ νθεηιφκελνπ
ρξένπο, εάλ πξφθεηηαη γηα εμαζθαιηζκέλν
πηζησηή, ή
(β)

ην ζπλνιηθφ ρξένο ζηε δήισζε θαηάζηαζεο
εγγπεηψλ, εάλ πξφθεηηαη γηα κε εμαζθαιηζκέλν
πηζησηή:

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε θαηαβνιήο απφ ηνλ
εγγπεηή εθάπαμ πνζνχ, ιακβάλνληαη ππφςε νη
νπνηεζδήπνηε πιεξσκέο θαηαβιήζεθαλ απφ ηελ
εηαηξεία
πξνο
ηνλ
πηζησηή
δπλάκεη
ηνπ
ζπκβηβαζκνχ ή ηνπ ζρεδίνπ δηαθαλνληζκνχ.
(15) Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε άιινπ
Νφκνπ, θακία αγσγή πνπ αθνξά εγγχεζε ζε ζρέζε κε
ρξένο δελ εγείξεηαη απφ πηζησηή ελαληίνλ εγγπεηή κεηά ηελ
πεξίνδν δχν εηψλ απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ηίζεηαη ζε
ηζρχ ν ζπκβηβαζκφο ή ην ζρέδην δηαθαλνληζκνχ.
(16) ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε εγγπεηήο
θαηέβαιε νιφθιεξν ην πνζφ, ην νπνίν πξνθχπηεη σο
απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ εδαθίνπ (9) ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, ζε πηζησηή, δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηέηνηνο
εγγπεηήο, κε ηελ θαηαβνιή ηέηνηαο πιεξσκήο θαζίζηαηαη κε
εμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο, σο πξνο ην πνζφ πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ ελ ιφγσ πιεξσκή θαη έρεη φια ηα
δηθαηψκαηα κε εμαζθαιηζκέλνπ πηζησηή έλαληη ηεο
εηαηξείαο θαη νη απαηηήζεηο ηνπ έρνπλ ηελ ίδηα πξνηεξαηφηεηα
κε απηέο ησλ άιισλ κε εμαζθαιηζκέλσλ πηζησηψλ.
(17) Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε άιινπ
Νφκνπ, θακία αγσγή απφ εγγπεηή ελαληίνλ ηεο εηαηξείαο ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπλεγγπεηή ζε ζρέζε κε ρξένο δελ
εγείξεηαη κεηά ηελ πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ
εκεξνκελία θαηαβνιήο πιεξσκήο απφ ηνλ εγγπεηή ζηνλ
πηζησηή αλαθνξηθά κε ρξένο ηεο εηαηξείαο.
(18) Κάζε εγγπεηήο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε δήισζε
θαηάζηαζεο εγγπεηψλ ηεξείηαη ελήκεξνο απφ ηνλ εμεηαζηή
αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα απνπιεξψλεη
ηα ρξέε ηεο.
(19) ε πεξίπησζε πνπ εηαηξεία παξαιείπεη λα πξνβεί
ζε πιεξσκέο δπλάκεη ηνπ ζπκβηβαζκνχ ή ηνπ ζρεδίνπ
δηαθαλνληζκνχ, πηζησηήο δε δχλαηαη λα ιάβεη δηθαζηηθά ή
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λνκηθά ή άιια κέηξα ελαληίνλ ηνπ εγγπεηή ζε ζρέζε κε ηελ
εγγχεζε, ζην βαζκφ πνπ ην ελ ιφγσ ρξένο απνηειεί
εμαζθαιηζκέλν ρξένο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
(20) ε πεξίπησζε πνπ εηαηξεία παξαιείπεη λα πξνβεί ζε
πιεξσκέο δπλάκεη ηνπ ζπκβηβαζκνχ ή ζρεδίνπ
δηαθαλνληζκνχ, ν εγγπεηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ην πνζφ ηεο
δηαθνξάο κεηαμχ ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο ε νπνία
ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε θαη ηνπ πνζνχ ηνπ νθεηιφκελνπ
ρξένπο, ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο αμίαο ηεο
πεξηνπζίαο πνπ ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε είλαη ρακειφηεξν
ηνπ πνζνχ ηνπ νθεηιφκελνπ ρξένπο, εάλ πξφθεηηαη γηα
εμαζθαιηζκέλν πηζησηή, ή ην ζπλνιηθφ ρξένο ζηε δήισζε
θαηάζηαζεο εγγπεηψλ, εάλ πξφθεηηαη γηα κε εμαζθαιηζκέλν
πηζησηή, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε πνζψλ
έρνπλ απνπιεξσζεί απφ ηελ εηαηξεία ή ηνλ εγγπεηή.
(21) Δάλ ζπκβηβαζκφο ή ζρέδην δηαθαλνληζκνχ δελ έρεη
ηεζεί ζε ηζρχ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 202ΚΔ,
ηφηε νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ παχνπλ λα ηζρχνπλ.
(22) Κάζε εγγπεηήο θαιείηαη λα παξίζηαηαη ζε
νπνηεζδήπνηε ζπλειεχζεηο πηζησηψλ δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ
θαινχληαη νη πηζησηέο θαη θαιείηαη λα ππνβάιεη
παξαηεξήζεηο επί ησλ πξνηάζεσλ ζπκβηβαζκνχ ή ζρεδίνπ
δηαθαλνληζκνχ πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηνλ εμεηαζηή.
(23) (α)

Δμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο, εληφο δέθα (10)
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ
δηνξηζκνχ ηνπ εμεηαζηή ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ππνβάιιεη ζηνλ
εμεηαζηή, ζηελ εηαηξεία θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη,
ζε εγγπεηή πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ηεο
αγνξαίαο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο πνπ ππφθεηηαη
ζε εμαζθάιηζε.

(β)

Σν αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνθαηαξηηθήο εθηίκεζεο
απφ ηνλ πηζησηή δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξαγξάθνπ (α), ν εμεηαζηήο, ε εηαηξεία θαη,
φπνπ εθαξκφδεηαη, ν εγγπεηήο είηε:
(i)

ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ
πηζησηή σο πξνο ηελ αγνξαία αμία ηεο
πεξηνπζίαο θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ε ελ
ιφγσ εθηίκεζε είλαη δεζκεπηηθή γηα φινπο
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είηε
(ii) δηνξίδνπλ αλεμάξηεην εθηηκεηή είηε
(iii) απνηείλνληαη
ζηελ
Τπεξεζία
Αθεξεγγπφηεηαο γηα λα δηνξίζεη ε ίδηα
αλεμάξηεην εθηηκεηή.
(γ)

Αλεμάξηεηνο εθηηκεηήο πνπ δηνξίδεηαη είηε
δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ii) είηε δπλάκεη
ηεο ππνπαξαγξάθνπ (iii) ηεο παξαγξάθνπ (β)
ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, θαζνξίδεη, εληφο ην
αξγφηεξν δέθα (10) εκεξψλ απφ ην δηνξηζκφ
ηνπ, ηελ αγνξαία αμία ηεο πεξηνπζίαο πνπ
ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε θαη ε εθηίκεζε πνπ
γίλεηαη απφ ηνλ ελ ιφγσ εθηηκεηή είλαη
δεζκεπηηθή γηα ηελ εηαηξεία, ηνλ εμεηαζηή,
ηνλ εμαζθαιηζκέλν πηζησηή θαη, φπνπ
εθαξκφδεηαη, ηνλ εγγπεηή.

(δ)

Σα έμνδα ηεο εθηίκεζεο πνπ γίλεηαη δπλάκεη
ηεο παξαγξάθνπ (γ), θαηαβάιινληαη θαη’
αλαινγίαλ απφ ηνλ εμαζθαιηζκέλν πηζησηή,
ηνλ εμεηαζηή εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο θαη, φπνπ
εθαξκφδεηαη, ηνλ εγγπεηή:

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν εμεηαζηήο εθ
κέξνπο ηεο εηαηξείαο ή, φπνπ εθαξκφδεηαη, ν
εγγπεηήο, απνδέρεηαη ηελ πξνθαηαξηηθή εθηίκεζε
ηεο αγνξαίαο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο πνπ ππφθεηηαη ζε
εμαζθάιηζε πνπ ππνβάιιεηαη δπλάκεη ηεο
παξαγξάθνπ (α) ηνπ παξφληνο εδαθίνπ απφ ηνλ
εμαζθαιηζκέλν πηζησηή εμαηξείηαη απφ ηελ
ππνρξέσζε θαηαβνιήο εμφδσλ ησλ εθηηκήζεσλ:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ηα έμνδα πνπ
θαηαβάιινληαη απφ ηνλ εμεηαζηή δπλάκεη ηνπ
παξφληνο εδαθίνπ, ζεσξνχληαη σο δαπάλεο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 202ΛΒ ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
(24) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ«αγνξαία αμία» ζεκαίλεη ην πνζφ ην νπνίν ε πεξηνπζία ζα
κπνξνχζε λα αλακέλεηαη φηη ζα απνθέξεη, εάλ δηαηίζεην
ζηελ ειεχζεξε αγνξά απφ πσιεηή πνπ ελεξγεί εθνχζηα, ζε
αγνξαζηή πνπ ελεξγεί εθνχζηα.
«εθηηκεηήο» ζεκαίλεη αδεηνχρν εθηηκεηή, ν νπνίνο είλαη
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εγγεγξακκέλν
κέινο
ζην
Μεηξψν
Μειψλ
ηνπ
Δπηζηεκνληθνχ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κχπξνπ δπλάκεη
224 ηνπ 1990 ηνπ πεξί Δπηζηεκνληθνχ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κχπξνπ
106(Η) ηνπ 1992 Νφκνπ.
15(Η) ηνπ 1993
53(Η) ηνπ 1993
44(Η) ηνπ 1996
34(Η) ηνπ 1997
15(Η) ηνπ 2002
24(Η) ηνπ 2002
221(Η) ηνπ 2002
19(Η) ηνπ 2003
151(Η) ηνπ 2003
105(Η) ηνπ 2006
61(Η) ηνπ 2009
101(Η) ηνπ 2012
167(Η) ηνπ 2013
100(Η) ηνπ 2014
38(Η) ηνπ 2015.
«Τπεξεζία Αθεξεγγπφηεηαο» ζεκαίλεη ηελ Τπεξεζία
Αθεξεγγπφηεηαο σο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
...(Η) ηνπ 2015. πεξί πκβνχισλ Αθεξεγγπφηεηαο Νφκνπ ηνπ 2015.
(25) Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
πηζησηήο δελ δχλαηαη λα ιάβεη δηθαζηηθά ή λνκηθά ή άιια
κέηξα ελαληίνλ εγγπεηή, ζε πεξίπησζε πνπ πιεξνχληαη
ζσξεπηηθά νη πην θάησ πξνυπνζέζεηο:

4 ηνπ 1978
23 ηνπ 1978
41 ηνπ 1979
164 ηνπ 1987
159 ηνπ 1988
196 ηνπ 1989
10 ηνπ 1991
57 ηνπ 1991
86(Η) ηνπ 1994
104(Η) ηνπ 1995
80(Η) ηνπ 1999
153(Η) ηνπ 1999

(α)

O εγγπεηήο είλαη θπζηθφ πξφζσπν∙

(β)

ην ηζνδχγην κεηαμχ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη
παζεηηθνχ
ηεο
πξνζσπηθήο
θαη
επαγγεικαηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ ελ ιφγσ
εγγπεηή, εμαηξνπκέλεο ηεο θχξηαο θαηνηθίαο
απηνχ, ζχκθσλα κε ηελ θεθαιαηνπρηθή ηνπ
θαηάζηαζε δπλάκεη ηνπ πεξί Βεβαηψζεσο θαη
Δηζπξάμεσο Νφκνπ, δελ ππεξβαίλεη ηηο
επηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξψ (€750.000)∙
θαη
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122(Η) ηνπ 2002
146(Η) ηνπ 2004
214(Η) ηνπ 2004
106(Η) ηνπ 2005
135(Η) ηνπ 2005
72(Η) ηνπ 2008
46(Η) ηνπ 2009
136(Η) ηνπ 2010
163(Η) ηνπ 2012
197(Η) ηνπ 2012
198(Η) ηνπ 2012
91(Η) ηνπ 2013
78(Η) ηνπ 2014
79(Η) ηνπ 2014.
(γ)

...(Η) ηνπ 2015.

ν ελ ιφγσ εγγπεηήο:
(i)

θαηά ην ρξφλν ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
εγγχεζεο είρε ή αλέιαβε επζχλε,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ζχκβαζεο
εγγχεζεο,
γηα
πνζφ
νθεηιήο
ή
ππνρξέσζεο
ηεο
εηαηξείαο
πνπ
θαιχπηεηαη απφ ζπκβηβαζκφ ή ζρέδην
δηαθαλνληζκνχ πνπ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ,
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δηαθφζηεο
πελήληα ρηιηάδεο επξψ (€250.000) θαη
γηα ην νπνίν ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε ε
επαγγεικαηηθή ζηέγε ηεο εηαηξείαο. ή

(ii)

θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο
ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθνχ)
(Αξ. 2) Νφκνπ, έρεη επζχλε ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο εγγχεζεο γηα
ππφινηπν νθεηιήο ή ππνρξέσζεο ηεο
εηαηξείαο,
πνπ
θαιχπηεηαη
απφ
ζπκβηβαζκφ ή ζρέδην δηαθαλνληζκνχ
πνπ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ, ην νπνίν δελ
ππεξβαίλεη ηηο δηαθφζηεο πελήληα
ρηιηάδεο επξψ (€250.000) θαη γηα ην
νπνίν ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε ε
επαγγεικαηηθή ζηέγε ηεο εηαηξείαο:

Ννείηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ
ηζρχνπλ κφλν γηα νθεηιέο ή ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο νη
νπνίεο, κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ
...(Η) ηνπ 2015. πεξί Δηαηξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 2) Νφκνπ ηνπ
2015, απνηεινχζαλ δάλεηα, ηα νπνία ζεσξνχληαη κε
εμππεξεηνχκελεο ρνξεγήζεηο δπλάκεη ηεο εθάζηνηε ζε ηζρχ
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Οδεγίαο πεξί ηνπ Οξηζκνχ ησλ Με Δμππεξεηνχκελσλ θαη
ησλ Ρπζκηζκέλσλ Υνξεγήζεσλ πνπ εθδίδεη ε Κεληξηθή
Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ πεξί
Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκνπ θαη δελ ηζρχεη γηα
νθεηιέο ή ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ηηο νπνίεο
ζπλήθζεθαλ ζπκβάζεηο εγγχεζεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο
...(Η) ηνπ 2015. ηζρχνο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ (Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ. 2) Νφκνπ
ηνπ 2015.
Γηαηάμεηο
αλαθνξηθά κε
κηζζψζεηο.
23(Η) ηνπ 1983
51(Η) ηνπ 1983
39(Η) ηνπ 1984
79(Η) ηνπ 1986
94(Η) ηνπ 1986
135(Η) ηνπ 1988
51(Η) ηνπ 1989
138(Η) ηνπ 1991
67((Η) ηνπ 1992
100(I) ηνπ 1992
21(Η) ηνπ 1993
102(I) ηνπ 1995
70(I) ηνπ 1999
109(I) ηνπ 1999
119(I) ηνπ 1999
16(I) ηνπ 2001
20(I) ηνπ 2001
150(I) ηνπ 2002
171(I) ηνπ 2003
99(I) ηνπ 2006
128(I) ηνπ 2007
173(Η) ηνπ 2013.

202ΚΖ.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (3) θαη
ηνπ πεξί Δλνηθηνζηαζίνπ Νφκνπ, πξνηάζεηο γηα ζπκβηβαζκφ
ή
ζρέδην
δηαθαλνληζκνχ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζήο ηνπο απφ ην Γηθαζηήξην θαηά
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 202ΚΔ, δελ κπνξνχλ λα
πεξηιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε πξφλνηα ε νπνία λα
πξνβιέπεη έλα ή φια απφ ηα αθφινπζα:
(α)

γηα κείσζε ηνπ πνζνχ νπνηνπδήπνηε ελνηθίνπ
ή
άιιεο
πεξηνδηθήο
πιεξσκήο
πνπ
θαηαθξαηείηαη ζχκθσλα κε κίζζσζε γεο, ε
νπνία πξέπεη λα θαηαβιεζεί κεηά ηελ
εκεξνκελία πνπ ν ζπκβηβαζκφο ή ην ζρέδην
δηαθαλνληζκνχ ηίζεηαη ζε ηζρχ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (9) ηνπ άξζξνπ 202ΚΔ,
ή γηα ηελ πιήξε δηαγξαθή ηνπ δηθαηψκαηνο
ηνπ εθκηζζσηή ζε νπνηεζδήπνηε ηέηνηεο
πιεξσκέο.

(β)

ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ αθνξά –
(i)

θαηαβνιή
πνζνχ
ελνηθίνπ
ή
νπνηαζδήπνηε πεξηνδηθήο πιεξσκήο
πνπ θαηαθξαηείηαη βάζεη ζπκθσλίαο
κίζζσζεο γεο. ή

(ii)

ππνρξέσζε
ζπκκφξθσζεο
κε
νπνηαδήπνηε άιιε ζχκβαζε ή κε
ππνρξέσζε πνπ πεγάδεη απφ ηέηνηα
κίζζσζε, ε νπνία λα πξέπεη λα
θαηαβιεζεί ή κε ηελ νπνία λα πξέπεη λα
ππάξμεη
ζπκκφξθσζε,
κεηά
ηελ
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εκεξνκελία πνπ
παξάγξαθν (α),

πξνβιέπεηαη

ζηελ

απαίηεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν
εθκηζζσηήο δελ ζα αζθεί ή ζα αζθεί κφλν ζε
ζπγθεθξηκέλεο
πεξηπηψζεηο
νπνηνδήπνηε
δηθαίσκα απνξξέεη βάζεη ηεο κίζζσζεο ή απφ
άιιε ξχζκηζε ψζηε –
(Η)

λα αλαθηήζεη θαηνρή ηεο ζρεηηθή γεο,

(ΗΗ)

λα αθπξψζεη ηε κίζζσζε ή λα εηζέιζεη
ζηε γε κε άιιν ηξφπν,

(ΗΗΗ)

λα αλαθηήζεη ην πνζφ ηέηνηνπ ελνηθίνπ ή
άιιεο πιεξσκήο ή λα απαηηήζεη
απνδεκηψζεηο
ή
άιιε
ζεξαπεία
αλαθνξηθά κε ηελ παξάιεηςε λα
ζπκκνξθσζεί κε ηέηνηα ζχκβαζε ή
ππνρξέσζε.

(2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (3),
πξνηάζεηο γηα ζπκβηβαζκφ ή ζρέδην δηαθαλνληζκνχ ζρεηηθά
κε κηα εηαηξεία ηθαλνπνηνχλ ηνλ φξν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
ππνπαξάγξαθν (ii) ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ
άξζξνπ 202ΚΔ, εάλ νη πξνηάζεηο πεξηιακβάλνπλ πξφλνηα ε
νπνία ζρεηίδεηαη κε κίζζσζε ή νπνηαδήπνηε ζπκθσλία
ελνηθίαζεο ζε ζρέζε κε πεξηνπζία εθηφο απφ γε θαη
ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ Γηθαζηεξίνπ –
(α)

ε αμία ηεο ελ
νπζηαζηηθή, θαη

ιφγσ

πεξηνπζίαο

είλαη

(β)

ε ελ ιφγσ πξφλνηα έρεη παξφκνην απνηέιεζκα
κε πξφλνηα ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ
παξάγξαθν (α) ή (β) ηνπ εδαθίνπ (1).

(3) Οη δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (1) ή (2) δελ εθαξκφδνληαη
εάλ ν εθκηζζσηήο ή ν ηδηνθηήηεο ηεο ζρεηηθήο πεξηνπζίαο
έρεη ζπγθαηαηεζεί γξαπηψο γηα ηε ζπκπεξίιεςε ηεο
πξφλνηαο πνπ αλαθέξεηαη ζηα εδάθηα (1) ή (2) ζηηο
πξνηάζεηο γηα ην ζπκβηβαζκφ ή ην ζρέδην δηαθαλνληζκνχ.
(4) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (2), θαηά ηε ιήςε
απφθαζεο θαηά πφζνλ ε αμία ηεο ζρεηηθήο πεξηνπζίαο είλαη
νπζηαζηηθή, ην Γηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε, κεηαμχ άιισλ,
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ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ή
ζπκθσλίαο ελνηθίαζεο.
Παχζε
πξνζηαζίαο
εηαηξείαο θαη
ηεξκαηηζκφο
δηνξηζκνχ
εμεηαζηή.

202ΚΘ.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 202Ζ,
ε πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη ζε εηαηξεία ζχκθσλα κε ην
άξζξν 202Ζ παχεη –

(α)

φηαλ ηεζεί ζε ηζρχ ν ζπκβηβαζκφο ή ην ζρέδην
δηαθαλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο Νφκνπ, ή

(β)

θαηά ηέηνηα ελσξίηεξε εκεξνκελία
δχλαηαη λα θαζνξίζεη ην Γηθαζηήξην.

φπσο

(2) ε πεξίπησζε πνπ εηαηξεία παχεη λα ηειεί ππφ ηελ
πξνζηαζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ν δηνξηζκφο ηνπ εμεηαζηή
ηεξκαηίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παχζεο απηήο.
Αλάθιεζε
επηβεβαίσζεο.

202Λ.-(1) Ζ εηαηξεία ή νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν κέξνο
δχλαηαη, εληφο εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξψλ κεηά ηελ
επηβεβαίσζε ησλ πξνηάζεσλ απφ ην Γηθαζηήξην, λα
απνηαζεί ζην Γηθαζηήξην γηα ηελ αλάθιεζε ηεο
επηβεβαίσζεο επί ηε βάζεη φηη εμαζθαιίζηεθε κε δφιν θαη ην
Γηθαζηήξην, αλ ηθαλνπνηεζεί πεξί ηνχηνπ, δχλαηαη λα
αλαθαιέζεη ηελ επηβεβαίσζε θάησ απφ ηέηνηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ κεξψλ πνπ απνθηνχλ ζπκθέξνλ ή πεξηνπζία
θαιφπηζηα θαη κε αληηπαξνρή πνπ έρεη αμία βαζηδφκελα ζε
εθείλε ηελ επηβεβαίσζε, σο ζεσξεί πξέπνλ.
(2) Όζν πην ζχληνκα είλαη πξαθηηθά δπλαηφλ κεηά ηελ
αλάθιεζε επηβεβαίσζεο ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν,
αληίγξαθν ηνπ δηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη απφ ην
Γηθαζηήξην παξαδίδεηαη ζηνλ έθνξν εηαηξεηψλ απφ ην
πξφζσπν, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ην Γηθαζηήξην.

Πξνζφληα
εμεηαζηή.

202ΛΑ. Πξφζσπν δελ έρεη ηα πξνζφληα λα δηνξηζηεί σο
εμεηαζηήο ή λα ελεξγεί σο εμεηαζηήο εηαηξείαο αλ δελ
δηαζέηεη ηα πξνζφληα λα ελεξγεί σο ζχκβνπινο
αθεξεγγπφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί
πκβνχισλ Αθεξεγγπφηεηαο Νφκνπ ηνπ 2015.

Έμνδα θαη
ακνηβή
εμεηαζηψλ.

202ΛΒ.-(1) Tν Γηθαζηήξην δχλαηαη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ λα
εθδίδεη δηαηάγκαηα, σο ζεσξεί πξέπνλ, γηα ηελ πιεξσκή
ησλ εμφδσλ θαη εχινγσλ δαπαλψλ πνπ δεφλησο
δεκηνπξγήζεθαλ απφ εμεηαζηή.
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(2) Δθηφο αλ δηαηάμεη δηαθνξεηηθά ην Γηθαζηήξην, ηα
έμνδα θαη νη δαπάλεο εμεηαζηή πιεξψλνληαη απφ ηα
έζνδα ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία έρεη
δηνξηζηεί ν εμεηαζηήο ή απφ ηα έζνδα ηεο ξεπζηνπνίεζεο
ησλ
ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
επελδχζεσλ:
Ννείηαη φηη, ν εμεηαζηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη
ζην Γηθαζηήξην ελδηάκεζνπο ινγαξηαζκνχο αλαθνξηθά κε
ηα έμνδα θάζε δχν (2) κήλεο κεηά απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ.
(3) Σα έμνδα θαη νη δαπάλεο εμεηαζηή πνπ έρνπλ
εγθξηζεί ή κεησζεί κε δηάηαγκα ηνπ Γηθαζηεξίνπ, εθηφο ησλ
δαπαλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (4), θαηαβάιινληαη
πιήξσο θαη πιεξψλνληαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε άιιε
αμίσζε, εμαζθαιηζκέλε ή κε, θάησ απφ νπνηνδήπνηε
ζπκβηβαζκφ ή ζρέδην δηαθαλνληζκνχ ή νπνηαδήπνηε
δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία
δηνξίζηεθε.
(4) Δπζχλεο πνπ πξνθχπηνπλ έλαληη ηεο εηαηξείαο, ζηελ
νπνία έρεη δηνξηζηεί εμεηαζηήο, νη νπνίεο, δπλάκεη
ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 202ΗΔ, ζεσξνχληαη δαπάλεο
πνπ δεφλησο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ εμεηαζηή,
θαηαβάιινληαη πιήξσο θαη πιεξψλνληαη πξηλ απφ
νπνηαδήπνηε άιιε αμίσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο αμίσζεο
πνπ εμαζθαιίδεηαη απφ θπκαηλφκελε επηβάξπλζε, αιιά
κεηά απφ νπνηαδήπνηε αμίσζε πνπ εμαζθαιίδεηαη απφ
ππνζήθε, επηβάξπλζε, δηθαίσκα επίζρεζεο ή άιιε
επηβάξπλζε πάγηαο θχζεσο ή ελέρπξν, θάησ απφ
νπνηνδήπνηε ζπκβηβαζκφ ή ζρέδην δηαθαλνληζκνχ ή θαηά
νπνηαδήπνηε δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο ζηελ
νπνία δηνξίζηεθε.
(5) Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε «αμίσζε», ζηα εδάθηα (3)
θαη (4), ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεη αλαθνξέο ζε
νπνηαδήπνηε πιεξσκή ζε εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο
αλαθνξηθά κε ηα έμνδα, ρξεψζεηο θαη δαπάλεο ηεο
εθθαζάξηζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο
ακνηβήο
νπνηνπδήπνηε εθθαζαξηζηή.
(6) Σα θαζήθνληα ελφο εμεηαζηή δχλαηαη λα αζθνχληαη
απφ ηνλ ίδην κε ηε βνήζεηα πξνζψπσλ πνπ δηνξίδνληαη ή
εξγνδνηνχληαη απφ απηφλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, λννπκέλνπ
φηη ν εμεηαζηήο, ζηελ έθηαζε πνπ απηφ είλαη εχινγα
δπλαηφλ, ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη
ηηο δηεπθνιχλζεηο ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία έρεη δηνξηζηεί γηα
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λα βνεζεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
(7) Καηά ηελ εμέηαζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο πνπ
αθνξά ζηα έμνδα θαη ζηηο δαπάλεο ηνπ εμεηαζηή, ην
Γηθαζηήξην ιακβάλεη ηδηαίηεξα ππφςε ηα πξνβιεπφκελα ζην
εδάθην (6).
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
..............

(8) Ζ ακνηβή ηνπ εμεηαζηή θαζνξίδεηαη ζηε βάζε ησλ
δηαηάμεσλ ησλ πεξί
πκβνχισλ Αθεξεγγπφηεηαο
Καλνληζκψλ ηνπ 2015.

Γεκνζίεπζε
εηδνπνίεζεο ηεο
παξάδνζεο.

202ΛΓ.-(1) Ο εμεηαζηήο ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε,
ηέηνην άιιν πξφζσπν ην νπνίν δχλαηαη λα δηαηάμεη ην
Γηθαζηήξην, εληφο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ κεηά ηελ
παξάδνζε ζηνλ έθνξν εηαηξεηψλ θάζε δηαηάγκαηνο πνπ
εθδφζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 202ΚΔ ή 202Λ, κεξηκλά γηα
ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο
ηεο εηδνπνίεζεο ηεο παξάδνζεο.
(2) ε πεξίπησζε πνπ πξφζσπν, ή εάλ ηέηνην
πξφζσπν είλαη εηαηξεία, ε εηαηξεία ή αμησκαηνχρνο ηεο
εηαηξείαο παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο άξζξν, είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε
θαηαδίθεο ηνπ ππφθεηηαη ζε πξφζηηκν, ην νπνίν δελ
ππεξβαίλεη ηα πεληαθφζηα επξψ (€500) θαη ζε επηπξφζζεην
πξφζηηκν, ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηα πελήληα επξψ (€50)
γηα θάζε κέξα ζπλέρηζεο ηεο παξάβαζεο.

Αθξφαζε
δηαδηθαζηψλ.

202ΛΓ. Οιφθιεξε ή κέξνο νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν δχλαηαη λα ηχρεη δεκφζηαο
αθξφαζεο, εθηφο αλ ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη πθίζηαληαη
εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ δχλαηαη λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ην
ζπκθέξνλ ηεο δηθαηνζχλεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα
ζπκθέξνληα ηεο ζρεηηθήο εηαηξείαο ή ησλ πηζησηψλ ηεο σο
ζχλνιν.

Οπδέλ δηθαίσκα
επίζρεζεο επί
ησλ βηβιίσλ,
αξρείσλ ηεο
εηαηξείαο.

202ΛΔ. ε πεξίπησζε πνπ ην Γηθαζηήξην έρεη δηνξίζεη
εμεηαζηή, θαλέλα πξφζσπν δηθαηνχηαη λα θαηαθξαηεί έλαληη
ηνπ εμεηαζηή νπνηνδήπνηε ζπκθσλεηηθφ, έγγξαθν ή άιιν
έληππν, πνπ αλήθεη ζηελ εηαηξεία ή ηα βηβιία ινγαξηαζκψλ,
απνδείμεηο, ινγαξηαζκνχο, ηηκνιφγηα ή άιια έγγξαθα
παξφκνηαο θχζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ή
ηελ εκπνξία ή ηηο ζπλαιιαγέο ή ηηο εξγαζίεο ηεο εηαηξείαο ή
λα αμηψζεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα επίζρεζεο επί απηψλ,
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λννπκέλνπ φηη –

Αζηηθή επζχλε
ελδηαθεξφκελσλ
πξνζψπσλ γηα
δφιην εκπφξην
ηεο εηαηξείαο.

(α)

φπνπ έρεη δεκηνπξγεζεί επηβάξπλζε ή ελέρπξν
απφ ηελ θαηάζεζε νπνηνπδήπνηε ηέηνηνπ
εγγξάθνπ ζε θάπνην πξφζσπν, ε παξνρή ηνπ
εγγξάθνπ ζηνλ εμεηαζηή απφ ην πξφζσπν
γίλεηαη άλεπ επεξεαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
πξνζψπνπ ζχκθσλα κε ηελ επηβάξπλζε ή ην
ελέρπξν, εθηφο απφ ην δηθαίσκα θαηνρήο ηνπ
εγγξάθνπ,

(β)

φπνπ δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ εμεηαζηήο
θαηέρεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή έγγξαθα
παξαιήπηε ή ηα νπνία παξαιήπηεο δηθαηνχηαη
λα εμεηάζεη, ν εμεηαζηήο, εθηφο αλ ην
Γηθαζηήξην δηαηάμεη δηαθνξεηηθά, δηαζέηεη ηα
έγγξαθα γηα επηζεψξεζε απφ ηνλ παξαιήπηε
ζε θάζε εχινγν ρξφλν.

202ΛΣ.-(1)
Αλ θαηά ηελ πξφνδν ησλ δηαδηθαζηψλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, δηαθαλεί φηη
νπνηνδήπνηε πξφζσπν ελ γλψζεη ηνπ ζπκκεηείρε ζηε
δηεμαγσγή νπνησλδήπνηε εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο κε
πξφζεζε θαηαδνιίεπζεο πηζησηψλ ηεο εηαηξείαο ή
πηζησηψλ νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ ή γηα
νπνηνδήπνηε δφιην ζθνπφ, ην Γηθαζηήξην θαηφπηλ αίηεζεο
ηνπ εμεηαζηή ή νπνηνπδήπνηε πηζησηή ή ζπλεηζθνξέα ηεο
εηαηξείαο δχλαηαη αλ ην θξίλεη πξέπνλ, λα απνθαζίζεη φηη ην
πξφζσπν απηφ είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλν ρσξίο
νπνηνδήπνηε πεξηνξηζκφ σο πξνο ηελ επζχλε αλαθνξηθά κε
φια ή νπνηνδήπνηε κέξνο ησλ ρξεψλ ή άιισλ
ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο φπσο δχλαηαη λα θαζνξίζεη ην
Γηθαζηήξην.
(2) Καηά ηελ αθξφαζε αίηεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν αηηεηήο
δχλαηαη λα δψζεη ν ίδηνο καξηπξία ή λα θαιέζεη κάξηπξεο.
(3) ε πεξίπησζε πνπ ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη
νπνηνδήπνηε πξφζσπν αλαθνξηθά κε ην νπνίν έρεη γίλεη
δήισζε ζχκθσλα κε ην εδάθην (1), ελήξγεζε ηίκηα θαη
ππεχζπλα ζε ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή ησλ ππνζέζεσλ ηεο
εηαηξείαο ή νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα ή ζέκαηα επί ηε βάζεη
ησλ νπνίσλ δεηείηαη λα γίλεη ηέηνηα δήισζε, ην Γηθαζηήξην
δχλαηαη έρνληαο ππφςε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο,
λα ην απαιιάμεη είηε πιήξσο είηε κεξηθψο απφ πξνζσπηθή
επζχλε ππφ φξνπο σο ζεσξεί πξέπνλ.
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(4) ε πεξίπησζε πνπ ην Γηθαζηήξην πξνβαίλεη ζε
νπνηαδήπνηε ηέηνηα δήισζε δχλαηαη –
(α)

λα εθδψζεη πεξαηηέξσ νδεγίεο, φπσο ζρεηηθά
ζεσξεί πξέπνλ θαη εηδηθφηεξα δχλαηαη λα
εθδψζεη νδεγίεο ψζηε λα θάλεη ηελ επζχλε ηνπ
πξνζψπνπ απηνχ, κε βάζε ηε δήισζε,
επηβάξπλζε πάλσ ζε θάζε νθεηιή ή
ππνρξέσζε πνπ νθείιεηαη ζε απηφ απφ ηελ
εηαηξεία ή πάλσ ζε νπνηαδήπνηε ππνζήθε ή
επηβάξπλζε ή ζπκθέξνληνο πάλσ ζε ππνζήθε
ή επηβάξπλζε πάλσ ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ηεο εηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη ή βξίζθνληαη
ζηελ εμνπζία ηνπ ή ζε νπνηαδήπνηε εηαηξεία ή
πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ή νπνηνπδήπνηε
πξνζψπνπ πνπ αμηψλεη σο εθδνρέαο απφ ή
κέζσ ηνπ πξνζψπνπ πνπ επζχλεηαη ή
νπνηαζδήπνηε εηαηξείαο ή πξνζψπνπ πνπ
ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαη δχλαηαη λα
εθδίδεη πεξαηηέξσ δηαηάγκαηα, ηα νπνία θξίλεη
αλαγθαία
κε
ζθνπφ
ηελ
εθηέιεζε
νπνηαζδήπνηε επηβάξπλζεο πνπ επηβάιιεηαη
ζχκθσλα κε ην εδάθην απηφ,

(β)

λα πξνλνεί φηη πνζά, ηα νπνία έρνπλ
αλαθηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ θαηαβάιινληαη ζε πξφζσπν
ή ηάμε πξνζψπσλ γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ζε
πνζά ή αλαινγία, θαζψο θαη ζε ρξφλν ή
ρξφλνπο θαη κε αληίζηνηρε πξνηεξαηφηεηα
κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ, φπσο ζρεηηθά δχλαηαη
λα θαζνξίδεη ε δήισζε.

(5) Σν παξφλ άξζξν ηπγράλεη εθαξκνγήο αλεμαξηήησο
ηνπ φηη(α)

ην πξφζσπν, γηα ην νπνίν έρεη γίλεη ε δήισζε
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθηνπ (1)
δχλαηαη λα έρεη πνηληθή επζχλε αλαθνξηθά κε
ηα ζέκαηα επί ηε βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε
δήισζε, ή

(β)

νπνηνδήπνηε ζέκα ή ζέκαηα επί ηε βάζεη ησλ
νπνίσλ ζα γίλεη ε δήισζε ζχκθσλα κε ην
εδάθην (1) έρνπλ ιάβεη ρψξα εθηφο ηεο
Γεκνθξαηίαο.
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(6) Σν εδάθην (1) δελ εθαξκφδεηαη θαηά ηελ πεξίνδν
θαηά ηελ νπνία ε εηαηξεία ηειεί ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ
Γηθαζηεξίνπ.
(7) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ –
«εθδνρέαο» πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν ζην
νπνίν ή ζε φθεινο ηνπ νπνίνπ, κε ηηο νδεγίεο ηνπ
πξνζψπνπ πνπ επζχλεηαη, ην ρξένο, ε ππνρξέσζε, ε
ππνζήθε ή ε επηβάξπλζε δεκηνπξγήζεθε, εθδφζεθε ή
κεηαβηβάζηεθε ή ην ζπκθέξνλ δεκηνπξγήζεθε, αιιά δελ
πεξηιακβάλεη εθδνρέα κε αληάιιαγκα αμίαο, πνπ δελ
πεξηιακβάλεη αληάιιαγκα ιφγσ γάκνπ, πνπ δφζεθε κε θαιή
πίζηε θαη ρσξίο εηδνπνίεζε νπνησλδήπνηε ησλ ζεκάησλ, κε
βάζε ησλ νπνίσλ έγηλε ε δήισζε.
«εηαηξεία» πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε ζψκα ην νπνίν
δχλαηαη λα εθθαζαξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο Νφκνπ.
Πνηληθή επζχλε
πξνζψπσλ
γηα δφιην
εκπφξην ηεο
εηαηξείαο.

202ΛΕ. Αλ νπνηνδήπνηε πξφζσπν ελ γλψζεη ηνπ ιακβάλεη
κέξνο ζηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο κε
πξφζεζε θαηαδνιίεπζεο ησλ πηζησηψλ ηεο εηαηξείαο ή ησλ
πηζησηψλ νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ ή γηα
νπνηνδήπνηε άιιν δφιην ζθνπφ, ην πξφζσπν απηφ είλαη
έλνρν αδηθήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ
ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία
(3) έηε ή ζε πξφζηηκν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δχν ρηιηάδεο
πεληαθφζηα εμήληα δχν επξψ (€2.562) ή θαη ζηηο δχν απηέο
πνηλέο.

Δμνπζία ηνπ
Γηθαζηεξίνπ λα
δηαηάμεη ηελ
επηζηξνθή
ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ
πνπ έρνπλ
κεηαβηβαζηεί
παξάηππα.

202ΛΖ.-(1) ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ αίηεζε εμεηαζηή
εηαηξείαο δχλαηαη λα απνδεηρζεί πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ
Γηθαζηεξίνπ φηη –
(α)

νπνηαδήπνηε
πεξηνπζία
ηεο
εηαηξείαο
νπνηνπδήπνηε είδνπο δηαηέζεθε, είηε κε
πψιεζε, κεηαβίβαζε, ππνζήθε, εμαζθάιηζε,
δάλεην ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, είηε κε
πξάμε ή παξάιεηςε, άκεζε ή έκκεζε, θαη

(β)

ην απνηέιεζκα ηεο δηάζεζεο απηήο ήηαλ λα
δηαπξαρζεί απάηε επί ηεο εηαηξείαο, ησλ
πηζησηψλ ή κειψλ ηεο,

ην Γηθαζηήξην, αλ ην θξίλεη δίθαην θαη ζχκθσλν κε ηηο αξρέο
ηεο επηείθεηαο, δχλαηαη λα δηαηάμεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν
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πνπ θαίλεηαη λα έρεη ηε ρξήζε, ηνλ έιεγρν ή ηελ θαηνρή ηεο
πεξηνπζίαο απηήο ή ηνπ πξντφληνο ηεο πψιεζεο ή
αλάπηπμεο απηήο, λα ηελ παξαδψζεη ή λα θαηαβάιεη ηέηνην
πνζφ αλαθνξηθά κε απηή ζηνλ εμεηαζηή θάησ απφ ηέηνηνπο
φξνπο ή πξνυπνζέζεηο, φπσο ην Γηθαζηήξην ζεσξεί
πξέπνλ.
(2) Σν εδάθην (1) δελ ηπγράλεη εθαξκνγήο ζε
νπνηαδήπνηε πψιεζε, ππνζήθε, παξάδνζε αγαζψλ,
πιεξσκή, εθηέιεζε ή άιιε πξάμε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
πεξηνπζία πνπ γίλεηαη ή έγηλε απφ ή έλαληη ηεο εηαηξείαο
ζηελ νπνία εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ
άξζξνπ 301.
(3) Σν Γηθαζηήξην, απνθαζίδνληαο θαηά πφζν είλαη
δίθαην θαη ζχκθσλν κε ηηο αξρέο ηεο επηείθεηαο λα εθδνζεί
δηάηαγκα ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, ιακβάλεη ππφςε
ηνπ ηα δηθαηψκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ θαιφπηζηα θαη κε
αληηπαξνρή πνπ έρεη αμία απφθηεζαλ δηθαίσκα ζηελ
πεξηνπζία πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο αίηεζεο.
(4) Γηα φιν ην ρξφλν, θαηά ηνλ νπνίν ε εηαηξεία ηειεί
ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ε πεξίνδνο ησλ έμη (6)
κελψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 301 αλαζηέιιεηαη θαη
νπνηαδήπνηε ελαπνκείλνπζα ρξνληθή πεξίνδνο απηήο
επαλαξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε εηαηξεία
παχεη λα ηειεί ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ.».
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