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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ  

 

 

Προοίμιο 

 

Επίσημη 
Εφημερίδα 

της ΕΕ 

L 172 

26.6.2019 

  Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26 και 28 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης 
Ιουνίου 2019 περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη 
και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των 
διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την 
αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα). 

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
Τίτλος 

Κεφ.113 

9 του 1968 

76 του 1977 

17 του 1979 

105 του 1985 

198 του 1986 

19 του 1990 

41(Ι) του 1994 

15(Ι) του 1995 

21(Ι) του 1997 

82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 

2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 

151(Ι) ου 2000 

76(Ι) του 2001 

70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 

92(Ι) του 2004 

24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 

130(Ι) του 2005 

98(Ι) του 2006 

124(Ι) του 2006 

70(Ι) του 2007 

71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 

186(Ι) του 2007 

87(Ι) του 2008 

41(Ι) του 2009 

49(Ι) του 2009 

99(Ι) του 2009 

42(Ι) του 2010 

60(Ι) του 2010 

88(Ι) του 2010 

53(Ι) του 2011 

117(Ι) του 2011 

1.   Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 
2021 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως 
«ο βασικός νόμος»). 
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145(Ι) του 2011 

157(Ι) του 2011 

198(Ι) του 2011 

64(Ι) του 2012 

98(Ι) του 2012 

190(Ι) του 2012 

203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013 

90(Ι) του 2013 

74(Ι) του 2014 

75(Ι) του 2014 

18(Ι) του 2015 

62(Ι) του 2015 

63(Ι) του 2015 

89(I) του 2015 

120(I) του 2015 

40(I) του 2016 

90(I) του 2016 

97(I) του 2016 

17(I) του 2017 

33(I) του 2017 

51(I) του 2017 

37(I) του 2018 

83(I) του 2018 

149(I) του 2018 

163(I) του 2019 

38(I) του 2020 

43(I) του 2020 

191(I) του 2020 

192(I) του 2020 

32 του 2021 

43(I) του 2021 

117(I) του 2021 

 

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του βασικού 
νόμου 

2.   Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των 
ορισμών «ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας» και «ενδιαφερόμενο μέρος».  

Προσθήκη νέου άρθρου 
169Η στο βασικό νόμο 

 

3.   

 

 

Καθήκον 
συμβούλων σε 
πιθανή 
αφερεγγυότητα 

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
άρθρο 169ΣΤ, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

«169Η.-(1) Αν κατά οποιοδήποτε χρόνο υπάρχει πιθανότητα 
αφερεγγυότητας εντός της έννοιας του άρθρου 202Μ, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του εν λόγω χρόνου οι σύμβουλοι οφείλουν, κατά την άσκηση 
των εξουσιών τους, να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα: 

(α)  τα συμφέροντα των πιστωτών, των μελών και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών,  

(β) την ανάγκη να λαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή της 
αφερεγγυότητας εντός της έννοιας του άρθρου 202Μ, και 

(γ) την ανάγκη να απέχουν από πράξεις με πρόθεση ή βαριά 
αμέλεια που απειλούν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης της 
εταιρείας. 

2. Οι διατάξεις τoυ εδαφίου (1) δεν επηρεάζουν οποιουσδήποτε άλλους 
παράγοντες που οι σύμβουλοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη κατά την 
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άσκηση των εξουσιών τους σύμφωνα με οποιοδήποτε νόμο ή σύμφωνα 
με το κοινοδίκαιο.» 

Τροποποίηση του 
άρθρου 202A του 
βασικού νόμου 

 

4.   Το άρθρο 202Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) με 
την ακόλουθη νέα παράγραφο:  

«(α) Εταιρεία τελεί σε αφερεγγυότητα ή υπάρχει πιθανότητα 
αφερεγγυότητας, και» 

(β) Με τη διαγραφή της φράσης «η εταιρεία ήταν πιθανόν ανίκανη να 
πληρώσει τα χρέη της» στο εδάφιο (4) και την αντικατάσταση της με τη 
φράση «υπάρχει πιθανότητα αφερεγγυότητας». 

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 202Η του 
βασικού νόμου 

5.   Το άρθρο 202Η του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1), των ακόλουθων νέων 

εδαφίων(1Α), (1Β) και (1Γ) αντίστοιχα: 

«(1Α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1Β), το Δικαστήριο 

δύναται, μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που 

καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 202Β ή του εξεταστή ή 

αυτεπάγγελτα, να παρατείνει την αρχική περίοδο που αναφέρεται στο 

εδάφιο (1), εφόσον από το Δικαστήριο ικανοποιείται ότι ισχύουν 

οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις:  

(α) εκκρεμεί διαδικασία εξέτασης προτάσεων για συμβιβασμό ή 

σχεδίου διακανονισμού από τα μέλη ή πιστωτές της εταιρείας και 

έχει καταγραφεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ή 

(β) η παράταση της περιόδου κατά την οποία η εταιρεία τελεί υπό 

την προστασία του Δικαστηρίου δεν πλήττει αδικαιολόγητα τα 

δικαιώματα ή συμφέροντα οποιωνδήποτε θιγόμενων μερών, ή  

(γ) έχει διοριστεί εξεταστής ο οποίος δεν είναι σε θέση να υποβάλει 

έκθεση στο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 202ΙΘ εντός της 

αρχικής περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), αλλά θα μπορέσει 

να υποβάλει έκθεση αν η περίοδος αυτή παραταθεί, αλλά σε τέτοια 

περίπτωση το Δικαστήριο δύναται να παρατείνει την περίοδο για 

διάστημα όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών ώστε να μπορέσει 

ο εξεταστής να υποβάλει την έκθεση, ή  

(δ) έχει διοριστεί εξεταστής ο οποίος έχει υποβάλει έκθεση στο 

Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 202ΙΘ και το Δικαστήριο θεωρεί 

πως απαιτείται παράταση για τέτοιο χρόνο που είναι αναγκαίος ώστε 

να εκδώσει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 202ΚΕ.  

(1Β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (1Α) και 

τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1Γ), η συνολική διάρκεια της 

περιόδου κατά την οποία εταιρεία τελεί υπό την προστασία του 

Δικαστηρίου δε δύναται να υπερβαίνει τους 12 μήνες. 

(1Γ) Σε περίπτωση που το κέντρο των κυρίων συμφερόντων της 

εταιρείας έχει μεταφερθεί από άλλο κράτος μέλος εντός του τριμήνου 

που προηγήθηκε της υποβολής αίτησης με βάση το άρθρο 202Α, η 

συνολική διάρκεια της περιόδου κατά την οποία εταιρεία τελεί υπό την 

προστασία του Δικαστηρίου δε δύναται να υπερβαίνει τους 4 μήνες.» 

(β) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3), του ακόλουθου νέου 

εδαφίου: 

«(3Α) Οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε 

αξιώσεις που αφορούν υποχρεώσεις που καλύπτονται, τηρουμένων 

των αναλογιών, από τις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) 

του άρθρου 300.» 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 202Θ του 
βασικού νόμου 

6.   Το άρθρο 202Θ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:   

«(3) Πιστωτές οι οποίοι επηρεάζονται από τις διατάξεις του άρθρου 

202Η δε δύνανται να αρνηθούν την εκπλήρωση ή να καταγγείλουν ή να 

καταστήσουν υποχρεώσεις εκπλήρωσης πρόωρα ληξιπρόθεσμες ή με 

άλλον τρόπο να τροποποιήσουν ουσιώδεις εκτελεστικές συμβάσεις κατά 

τρόπον επιζήμιο για την εταιρεία όταν πρόκειται για χρέη που 

γεννήθηκαν πριν από την περίοδο προστασίας με αποκλειστικό λόγο ότι 

δεν εξοφλήθηκαν από την εταιρεία, νοουμένου ότι πληρώνονται για 

οποιεσδήποτε δαπάνες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της 

περιόδου προστασίας.  

Νοείται ότι δαπάνες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου 

προστασίας από ουσιώδεις εκτελεστικές συμβάσεις θεωρούνται, για 

τους σκοπούς του άρθρου 202ΛΒ, ως δαπάνες οι οποίες δεόντως 

δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 202ΙΕ.»  

(β) Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) του ακόλουθου νέου 

εδαφίου:  

«(4) Πιστωτές οι οποίοι επηρεάζονται από τις διατάξεις του άρθρου 

202Η δε δύνανται να αρνηθούν την εκπλήρωση ή να καταγγείλουν ή να 

καταστήσουν υποχρεώσεις εκπλήρωσης πρόωρα ληξιπρόθεσμες ή με 

άλλον τρόπο να τροποποιήσουν ουσιώδεις εκτελεστικές συμβάσεις κατά 

τρόπον επιζήμιο για την εταιρεία δυνάμει συμβατικών ρητρών οι οποίες 

προβλέπουν τέτοια μέτρα αποκλειστικά και μόνο λόγω:  

(α) της υποβολής αίτησης για διορισμό εξεταστή δυνάμει των 

διατάξεων του άρθρου 202Α του παρόντος Μέρους· ή 

(β) της έκδοσης διατάγματος για προσωρινή προστασία δυνάμει 

του άρθρου 202Γ· ή 

(γ) της έκδοσης διατάγματος για διορισμό εξεταστή δυνάμει των 

διατάξεων του άρθρου 202Β· ή 

(δ) της θέσης της εταιρείας υπό την προστασία του Δικαστηρίου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202Η.» 

Αντικατάσταση του 
άρθρου 202ΙΕ του 
βασικού νόμου 

7.   

 

 

Προστασία 
συναλλαγών και 
χρηματοδοτήσεω
ν 

Το άρθρο 202ΙΕ του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 

 

«202ΙΕ.- (1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3) και ανεξαρτήτως των 
διατάξεων του άρθρου 301, σε περίπτωση έκδοσης διατάγματος 
σύμφωνα με τον Νόμο αυτό για την εκκαθάριση της εταιρείας ή 
διορισμού παραλήπτη, οι συναλλαγές και/ή δαπάνες που είναι εύλογες 
και άμεσα αναγκαίες για τη διαπραγμάτευση σχεδίου διακανονισμού 
δεν κηρύσσονται άκυρες, ακυρώσιμες ή ανενεργές για το λόγο ότι οι 
συναλλαγές αυτές είναι επιβλαβείς για το γενικό σύνολο των πιστωτών 
και θεωρούνται, για τους σκοπούς του άρθρου 202ΛΒ, ως δαπάνες οι 
οποίες δεόντως δημιουργήθηκαν. 

(2) Στις συναλλαγές και/ή δαπάνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) 
περιλαμβάνονται:  

(α) η καταβολή αμοιβών και δαπανών για τη διαπραγμάτευση, 
έγκριση ή επικύρωση των προτάσεων συμβιβασμού ή του σχεδίου 
διακανονισμού, 

(β) η καταβολή αμοιβών και δαπανών για τη λήψη επαγγελματικής 
συμβουλής σε στενή σχέση με τη διαδικασία του παρόντος Μέρους, 

(γ) η καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών εργοδοτουμένων,  

(δ) κάθε πληρωμή ή εκταμίευση η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας της επιχείρησης, εκτός των 
αναφερομένων στα στοιχεία (α), (β) και (γ), και 

(ε) οι υποχρεώσεις που πιστοποιούνται από τον εξεταστή κατά το 
χρόνο που προκύπτουν, ως δαπάνες που προκύπτουν κάτω από 
περιστάσεις όπου διαφορετικά κατά τη γνώμη του εξεταστή, η 
επιβίωση της εταιρείας ως δρώσας οικονομικής μονάδας (going 
concern) κατά την περίοδο προστασίας θα επηρεαζόταν δυσμενώς 
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σε μεγάλο βαθμό.  

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 301, σε περίπτωση 
έκδοσης διατάγματος σύμφωνα με τον Νόμο αυτό για την εκκαθάριση 
της εταιρείας ή διορισμού παραλήπτη, οι δικαιοπραξίες χορήγησης 
νέας χρηματοδότησης και προσωρινής χρηματοδότησης δεν 
κηρύσσονται άκυρες, ακυρώσιμες ή ανενεργές. 

(4) Σε περίπτωση χορήγησης νέας και/ή προσωρινής χρηματοδότησης 
σύμφωνα με το εδάφιο (3), ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε αντίθετων 
διατάξεων του παρόντος Νόμου, οι πάροχοι της εν λόγω 
χρηματοδότησης δεν υπέχουν αστική, διοικητική ή ποινική ευθύνη, με 
την αιτιολογία ότι η εν λόγω χρηματοδότηση είναι επιζήμια για το γενικό 
σύνολο των πιστωτών. 

(5) Το εδάφιο (3) εφαρμόζεται μόνο: 

(α) σε νέα χρηματοδότηση εφόσον αυτή προβλέπεται από προτάσεις 
που επιβεβαιώθηκαν από το Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 202ΚΕ, 
και 

(β) σε προσωρινή χρηματοδότηση εφόσον αυτή εγκρίθηκε εκ των 
προτέρων από επιτροπή πιστωτών.» 

Τροποποίηση του 
άρθρου 202ΙΗ του 
βασικού νόμου 

8.   Το άρθρο 202ΙΗ του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση στο εδάφιο (3) της φράσης «σύμφωνα με το εδάφιο (2)» 
από την ακόλουθη νέα φράση: «σύμφωνα με το εδάφιο (1) ή (2)» 

Τροποποίηση του 
άρθρου 202ΙΘ του 
βασικού νόμου  

9.   Το άρθρο 202ΙΘ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Το εδάφιο (3) αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

«(3) Η έκθεση πρέπει να υποβληθεί στο Δικαστήριο εντός της περιόδου 
των τεσσάρων (4) μηνών που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 
202Η ή εντός οποιασδήποτε παράτασης αυτής δοθεί από το Δικαστήριο 
σύμφωνα με το εδάφιο (1Α) του ιδίου άρθρου.» 

 

(β) Τα εδάφια (3) και (4) διαγράφονται και τα εδάφια (5), (6) και (7) 
αναριθμούνται σε (3), (4) και (5) αντίστοιχα.   

Τροποποίηση του 
άρθρου 202ΚΓ του 
βασικού νόμου 

10.   Τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 202ΚΓ του βασικού νόμου 

αντικαθίστανται ως ακολούθως:   

«202ΚΓ.-(1) Οι προτάσεις για συμβιβασμό ή σχέδιο: 

 

(α) αναφέρουν την επωνυμία και αριθμό εγγραφής της εταιρείας,  

 

(β) αναφέρουν τα θιγόμενα μέρη, είτε ονομαστικά είτε με περιγραφή 
τάξεων πιστωτών και μελών, καθώς και τις αξιώσεις ή τα 
συμφέροντα των εν λόγω μερών που καλύπτονται από το σχέδιο 
διακανονισμού, 

 

(γ) αναφέρουν τα θιγόμενα μέρη, είτε ονομαστικά είτε με περιγραφή 
τάξεων πιστωτών καθώς και τις αξιώσεις ή τα συμφέροντα των εν 
λόγω μερών που καλύπτονται από το σχέδιο διακανονισμού, 

 

(δ) κατά περίπτωση, αναφέρουν τις τάξεις στις οποίες 
ομαδοποιούνται τα θιγόμενα μέρη για τους σκοπούς της έγκρισης 
του σχεδίου διακανονισμού και τις αντίστοιχες αξίες των αξιώσεων 
και των συμφερόντων της κάθε τάξης, 

 

(ε) κατά περίπτωση, αναφέρουν τα μέρη, είτε ονομαστικά είτε με 
περιγραφή τάξεων πιστωτών, τα οποία δε θίγονται από το σχέδιο 
διακανονισμού, με περιγραφή των λόγων για τους οποίους 
προτείνεται να μη θιγούν τα εν λόγω μέρη, 

 

(στ) αναφέρουν το ονοματεπώνυμο και διεύθυνση επικοινωνίας του 
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Εξεταστή,  

 

(ζ) αναφέρουν τους όρους των προτάσεων για συμβιβασμό ή του 
σχέδιο διακανονισμού, συμπεριλαμβανομένων ιδίως:  

 

(i)    τυχόν προτεινόμενων μέτρων αναδιάρθρωσης,  

(ii) της προτεινόμενης διάρκειας προτεινομένων μέτρων 
αναδιάρθρωσης, ανάλογα με την περίπτωση,  

(iii) των τρόπων ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους 
εκπροσώπους των εργοδοτουμένων, 

(iv) ενδεχομένως, των γενικότερων συνεπειών όσον αφορά την 
απασχόληση, όπως απολύσεις, μερική ανεργία ή 
παρόμοιες συνέπειες, και 

(v) κάθε νέας χρηματοδότησης η οποία αναμένεται στο πλαίσιο 
του σχεδίου διακανονισμού και του σκεπτικού της 
αναγκαιότητας της νέας χρηματοδότησης για την 
εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου,  

 

(η) παρέχουν ίση μεταχείριση για κάθε αξίωση ή συμφέρον 
συγκεκριμένης τάξης, εκτός αν ο κάτοχος της συγκεκριμένης 
αξίωσης ή συμφέροντος συμφωνήσει να δεχθεί λιγότερο ευνοϊκή 
μεταχείριση, 

 

(θ) προβλέπουν για την εφαρμογή των προτάσεων, 

 

(ι) ορίζουν οποιεσδήποτε αλλαγές πρέπει να γίνουν στο ιδρυτικό 
και καταστατικό έγγραφο της εταιρείας είτε αναφορικά με τη 
διαχείριση ή διοίκηση της εταιρείας είτε διαφορετικά, αν ο εξεταστής 
το θεωρήσει αναγκαίο ή επιθυμητό, 

 

(ια) δύναται να συμπεριλαμβάνουν την ελεγχόμενη πλήρη ή μερική 
μετατροπή σε μετρητά των στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας, 
ελεύθερα από δικαιώματα επίσχεσης και άλλες επιβαρύνσεις που 
άπτονται του προϊόντος πώλησης ή διαφορετικά, όπως δύναται να 
καθορίσει το Δικαστήριο, την αναδιάρθρωση μακροπρόθεσμων 
χρεών της εταιρείας, τη μετατροπή βραχυπρόθεσμων χρεών σε 
μακροπρόθεσμα χρέη ή αξίες, τρόπους διαχείρισης συμβάσεων 
χωρίς καθορισμένους όρους, τρόπους επίλυσης διαφορών και 
τέτοια άλλα θέματα, τα οποία θεωρεί κατάλληλα ο εξεταστής, 

 

(ιβ) παρέχουν κατάλληλες εναλλακτικές επιλογές, ούτως ώστε η 
εταιρεία να μην πρέπει να διαθέσει ή να παύσει να χρησιμοποιεί ως 
κύριο χώρο στέγασης την επαγγελματική της στέγη, λαμβάνοντας 
υπόψη τα έξοδα που πιθανόν να υποστεί η εταιρεία εάν συνεχίσει 
να χρησιμοποιεί την επαγγελματική στέγη, τη δήλωση των 
υποθέσεων της εταιρείας και την ικανότητα οποιουδήποτε 
ενδιαφερόμενου μέρους να συνεισφέρει στα έξοδα, στην έκταση 
που είναι ευλόγως πρακτικά δυνατόν, νοουμένου ότι ο 
πρωταρχικός στόχος της επιβίωσης της εταιρείας ως δρώσας 
οικονομικής μονάδας (going concern) δεν υπονομεύεται και με 
σκοπό την προστασία της επαγγελματικής στέγης της εταιρείας: 

 

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, 
«επαγγελματική στέγη» σημαίνει υποστατικό, το οποίο 
χρησιμοποιείται από την εταιρεία ως κύριος χώρος στέγασης και 
διεξαγωγής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης 
της και που είναι απαραίτητο για την συνέχιση της λειτουργίας 
αυτής. 

 

(2) Σε κάθε αντίγραφο των προτάσεων πoυ υποβάλλονται στις 
συνελεύσεις των μελών και των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 
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202ΚΔ επισυνάπτεται κατάσταση των στοιχείων του ενεργητικού και 
των υποχρεώσεων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων 
και μελλοντικών υποχρεώσεων, κατά το χρόνο των προτάσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξίας του ενεργητικού, καθώς και περιγραφή 
της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και της θέσης των 
εργοδοτουμένων, και περιγραφή των αιτίων και της έκτασης των 
δυσχερειών του της εταιρείας. 

  

(2Α) Αναφορικά με το διαχωρισμό των θιγομένων μερών σε τάξεις 
πιστωτών και μελών, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:  

 

(α) τα θιγόμενα μέρη διαχωρίζονται σε χωριστές τάξεις που 
αντικατοπτρίζουν επαρκώς κοινά συμφέροντα βάσει 
επαληθεύσιμων κριτηρίων,  

 

(β) οι πιστωτές εμπραγμάτως ασφαλισμένων και μη ασφαλισμένων 
αξιώσεων αντιμετωπίζονται ως χωριστές τάξεις, και 

 

(γ) η κατηγοριοποίηση γίνεται κατά τρόπο που δίνει έμφαση στην 
προστασία των ευάλωτων πιστωτών, όπως οι μικροί προμηθευτές.   

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 202ΚΔ του 
βασικού νόμου  

11.   Το άρθρο 202ΚΔ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α) αμέσως μετά 

το εδάφιο (1):  

«(1Α) Σε συνελεύσεις μελών ή πιστωτών ή οποιωνδήποτε τάξεων 

μελών ή πιστωτών που συγκαλούνται για εξέταση προτάσεων για 

συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού δύνανται να παρίστανται και να 

ψηφίζουν μόνο θιγόμενα μέρη.» 

(β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (2Α) αμέσως μετά 

το εδάφιο (2):  

«(2Α) Ανεξαρτήτως του ποιος υπέβαλε αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 

202Α, σε συνέλευση στην οποία εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, η 

εταιρεία δύναται να υποβάλει προτάσεις για συμβιβασμό ή σχέδιο 

διακανονισμού διαφορετικό από οποιεσδήποτε προτάσεις για 

συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού έχουν υποβληθεί από τον 

εξεταστή.» 

(γ) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(3) Προτάσεις θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές από συνέλευση 

θιγόμενων πιστωτών ή τάξης θιγόμενων πιστωτών ή θιγόμενων μελών 

ή τάξης θιγόμενων μελών όταν η πλειοψηφία σε αξία των συνολικών 

αξιώσεων ή σε αξία των συνολικών συμφερόντων αντίστοιχα σε κάθε 

τάξη, έχουν ψηφίσει, είτε προσωπικά, είτε μέσω αντιπροσώπου, υπέρ 

της έγκρισης των προτάσεων.» 

(δ) Με τη διαγραφή στο εδάφιο (4) της λέξης «πιστωτή» και 

αντικατάσταση της με τη φράση «θιγόμενου μέρους».  

(ε) Με τη διαγραφή στο εδάφιο (8) των λέξεων «πιστωτή ή μέλος» και 

αντικατάσταση τους με τη φράση «θιγόμενο μέρος». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 202ΚΕ του 
βασικού νόμου 

12.   Tο άρθρο 202ΚΕ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο «(γ) οποιοδήποτε θιγόμενο μέρος,» 

(β) Με τη διαγραφή στην πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (3), της φράσης 

«και το γεγονός ότι οι πιστωτές δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε 

δυσμενέστερη θέση από ότι θα ήταν εάν η εταιρεία βρισκόταν υπό 

διαδικασία εκκαθάρισης:» και την αντικατάστασή της με την ακόλουθη 

νέα φράση: «,την εύλογη προοπτική αποτροπής της αφερεγγυότητας 

της εταιρείας ή εξασφάλισης της βιωσιμότητας της επιχείρησης και κατά 

πόσο οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση θιγομένων μερών σε τάξεις έγινε 
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σύμφωνα με τους κανόνες του εδαφίου (2Α) του άρθρου 202ΚΓ.» 

(γ) Με τη διαγραφή της ακόλουθης δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου 

(3): «Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς του παρόντος εδαφίου, δεν 

εφαρμόζεται και δεν λαμβάνεται υπόψη η προτεραιότητα πληρωμής 

χρέους προς τη Δημοκρατία ή τις αρχές τοπικής διοίκησης, όπως αυτή 

προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 300.»  

(δ) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (4), ως 

ακολούθως: 

«(α) τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4Α) κάθε τάξη 

θιγόμενων μερών έχει αποδεχθεί τις προτάσεις σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του εδαφίου (3) του άρθρου 202ΚΔ, και» 

(ε) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (4), ως 

ακολούθως: 

«(β) το Δικαστήριο ικανοποιείται ότι – 

(i) Οι πιστωτές με επαρκώς κοινά συμφέροντα στην ίδια 

τάξη τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, ανάλογα με την 

αξίωσή τους· 

(ii) Οι προτάσεις συμβιβασμού ή το σχέδιο διακανονισμού 

έχουν κοινοποιηθεί σε όλα τα θιγόμενα μέρη· 

(iii) Εάν υπάρχουν διαφωνούντες πιστωτές, το σχέδιο 

διακανονισμού πληροί το κριτήριο του συμφέροντος 

των πιστωτών· 

(iv) Κάθε νέα χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για την 

εφαρμογή των προτάσεων συμβιβασμού ή του σχεδίου 

διακανονισμού και δε βλάπτει αδικαιολόγητα τα 

συμφέροντα των πιστωτών· 

και σε καμία περίπτωση δεν επιβεβαιώνει οποιεσδήποτε 

προτάσεις αν ο μοναδικός ή πρώτιστος σκοπός τους είναι η 

αποφυγή πληρωμής οφειλόμενου φόρου». 

(στ) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4), του ακόλουθου νέου 

εδαφίου 4Α: 

«(4Α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου 

(4), το Δικαστήριο δύναται, κατόπιν πρότασης της εταιρείας ή με 

συναίνεση της εταιρείας, να επιβεβαιώσει προτάσεις που δεν έχουν 

τύχει αποδοχής από κάθε τάξη θιγόμενων μερών εφόσον πληρούνται 

σωρευτικά τα ακόλουθα:  

(α) οι προϋποθέσεις της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (3) και 

της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) ικανοποιούνται· 

(β) οι προτάσεις συμβιβασμού ή το σχέδιο διακανονισμού έχουν 

εγκριθεί από:  

(i) την πλειοψηφία των τάξεων των θιγομένων μερών με 

δικαίωμα ψήφου, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον μία από 

αυτές τις τάξεις είναι τάξη εξασφαλισμένων πιστωτών ή 

έχει προτεραιότητα έναντι της τάξης των μη 

εξασφαλισμένων πιστωτών· ή αν δεν συντρέχει αυτή η 

περίπτωση 

(ii) τουλάχιστον μία τάξη θιγομένων μερών με δικαίωμα 

ψήφου, εκτός από τάξη μελών ή εκτός από 

οποιαδήποτε άλλη τάξη η οποία, βάσει αποτίμησης της 

εταιρείας ως δρώσας οικονομικής μονάδας (going 

concern), δεν θα λάμβανε οποιαδήποτε πληρωμή ή δε 

θα διατηρούσε οποιοδήποτε συμφέρον, ή, μπορεί 

ευλόγως να συναχθεί ότι δε θα λάμβανε πληρωμή ή δε 

θα διατηρούσε συμφέρον, σε περίπτωση εφαρμογής 

της συνήθους κατάταξης των αξιώσεων σε εκκαθάριση 

σύμφωνα με το άρθρο 300· 

(γ) οι προτάσεις συμβιβασμού ή το σχέδιο διακανονισμού 
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διασφαλίζουν ότι οι διαφωνούσες τάξεις θιγόμενων πιστωτών με 

δικαίωμα ψήφου τυγχάνουν τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκής 

μεταχείρισης σε σύγκριση με οποιανδήποτε άλλη τάξη της ίδιας 

κατάταξης προτεραιότητας και ευνοϊκότερης σε σχέση με κάθε τάξη  

ελάσσονος κατάταξης προτεραιότητας· και 

(δ) καμία τάξη θιγόμενων μερών δε δύναται, στο πλαίσιο των 

προτάσεων συμβιβασμού ή του σχεδίου διακανονισμού, να λάβει ή 

να διατηρήσει επιπλέον του πλήρους ποσού των αξιώσεων ή των 

δικαιωμάτων της.» 

(η) Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (12) της ακόλουθης 

επιφύλαξης:  

«Νοείται ότι το Δικαστήριο δεν εκδίδει διάταγμα για εκκαθάριση της 

εταιρείας σύμφωνα με το παρόν εδάφιο αποκλειστικά για το λόγο 

ότι οι προτάσεις δεν επιβεβαιώθηκαν ή δεν κατέστη δυνατόν να 

επιτευχθεί συμφωνία επί συμβιβασμού ή σχεδίου διακανονισμού.»  

Τροποποίηση του 
άρθρου 202ΚΣΤ του 
βασικού νόμου  

13.   Το άρθρο 202ΚΣΤ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την διαγραφή στο εδάφιο (1) των λέξεων «μέλος ή πιστωτής, το 

συμφέρον ή η αξίωση του οποίου παραβλάπτεται από τις προτάσεις» 

και την αντικατάσταση τους με τη φράση «θιγόμενο μέρος» 

(β) Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (δ) του 

εδαφίου (1)  με κόμμα  και την προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων 

νέων παραγράφων (ε) και (στ): 

«(ε) ότι το κριτήριο του συμφέροντος των πιστωτών δεν 

ικανοποιείται, 

(στ) ότι η προϋπόθεση του άρθρου 202ΚΕ(4Α)(β)(ii) δεν 

ικανοποιείται.» 

(γ) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1), του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (1Α): 

«(1Α) Το Δικαστήριο δύναται να λάβει απόφαση σχετικά με την 

αποτίμηση της επιχείρησης της εταιρείας μόνον σε περίπτωση 

ένστασης κατά σχεδίου διακανονισμού από διαφωνούν θιγόμενο μέρος 

με βάση τους λόγους (ε) και/ή (στ) του εδαφίου (1).» 

Τροποποίηση του 
άρθρου 202ΚΘ του 
βασικού νόμου 

14.   Το άρθρο 202ΚΘ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (1), του ακόλουθου νέου εδαφίου:  

«(1Α) Το Δικαστήριο δύναται να τερματίσει νωρίτερα την περίοδο 

προστασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) η περίοδος προστασίας δεν υπηρετεί πλέον τον στόχο της 

υποστήριξης των διαπραγματεύσεων για τις προστάσεις 

συμβιβασμού ή το σχέδιο διακανονισμού· ή  

(β) κατόπιν αίτησης της εταιρείας ή του εξεταστή· ή   

(γ) εφόσον προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, αν ένας ή 

περισσότεροι πιστωτές ή μία ή περισσότερες κατηγορίες πιστωτών 

υφίστανται ή θα υφίσταντο αδικαιολόγητη βλάβη λόγω της 

αναστολής ατομικών διώξεων· ή   

(δ) εφόσον προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, όταν η αναστολή 

επιφέρει την αφερεγγυότητα πιστωτή.» 

Τροποποίηση του 
άρθρου 202Λ του 
βασικού νόμου 

15.   Το άρθρο 202Λ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (2), του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αποφάσεις οι 

οποίες λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 202ΚΕ υπόκεινται σε έφεση 

ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.» 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 202ΛΑ του 
βασικού νόμου 

16.   Το άρθρο 202ΛΑ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση σε 

εδάφιο (1) και την προσθήκη αμέσως μετά του ακόλουθου νέου 

εδαφίου:  

«(2) Κατά τον διορισμό συμβούλου αφερεγγυότητας ως εξεταστή 

δυνάμει του άρθρου 202Β του παρόντος Μέρους για συγκεκριμένη 

υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων με διασυνοριακά 

στοιχεία, το Δικαστήριο λαμβάνει δεόντως υπόψη την εμπειρία και την 

εμπειρογνωσία του προτεινόμενου συμβούλου αφερεγγυότητας, ενώ 

παράλληλα συνυπολογίζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά της 

υπόθεσης». 

Προσθήκη νέου άρθρου 
202ΛΘ στο βασικό 
νόμο  

17.   

 

 

Διατάξεις 

αναφορικά με 

εργοδοτούμενους 

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 202ΛΗ, του ακόλουθου νέου άρθρου 202ΛΘ:  

 

«202ΛΘ.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν θίγουν τα 

ακόλουθα δικαιώματα των εργοδοτουμένων :  

(α) το δικαίωμα στην ενημέρωση και διαβούλευση σύμφωνα με τον 

περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και 

Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων Νόμο του 2005 (Ν. 

78(I)/2005) και τον περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Συμβουλίων 

Εργαζομένων Nόμο του 2011 (106(I)/2011)· 

(β) δικαιώματα που προκύπτουν δυνάμει του Περί Ομαδικών 

Απολύσεων Νόμου του 2001 (Ν. 28(I)/2001)· 

(γ) δικαιώματα που προκύπτουν δυνάμει του Περί της Διατήρησης 

και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη 

Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων 

Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων, Νόμου του 2000 (Ν. 

104(I)/2000)· 

(δ) δικαιώματα που προκύπτουν δυνάμει του Περί της Προστασίας 

των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση 

Αφερεγγυότητας του Εργοδότη Νόμου του 2001 (Ν. 25(I)/2001) · 

(ε) κεκτημένα δικαιώματα επαγγελματικών συντάξεων.  

(2) Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη άλλων 

δικαιωμάτων εργοδοτουμένων που αφορούν συλλογική 

διαπραγμάτευση, εργασιακή κινητοποίηση, ενημέρωση, διαβούλευση 

και συμμετοχή δυνάμει οποιουδήποτε άλλου Νόμου. 

(3) Σε περίπτωση που οι προτάσεις συμβιβασμού ή το σχέδιο 

διακανονισμού περιλαμβάνουν μέτρα που επιφέρουν αλλαγές στην 

οργάνωση της εργασίας ή στις συμβατικές σχέσεις με τους 

εργοδοτούμενους, τα μέτρα αυτά εγκρίνονται από τους 

εργοδοτούμενους, όπου τέτοια έγκριση προβλέπεται από οποιοδήποτε 

Νόμο. 

Προσθήκη νέου άρθρου 
202Μ στο βασικό νόμο 

18.   

 

 

Ερμηνεία 

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 202ΛΘ, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

«202Μ.- Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Μέρους, εκτός αν από 

το κείμενο προκύπτει διαφορετικά- 

«αναδιάρθρωση» σημαίνει μέτρα αναδιάρθρωσης της επιχείρησης της 

εταιρείας που περιλαμβάνουν τη μεταβολή της σύνθεσης, των όρων ή 

της δομής των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ή 

οποιουδήποτε άλλου τμήματος της κεφαλαιακής της διάρθρωσης, 

όπως πώληση περιουσιακών στοιχείων ή τμημάτων της επιχείρησης, 

και, πώληση της επιχείρησης ως δρώσα οικονομική μονάδα, καθώς και 

οποιεσδήποτε απαραίτητες επιχειρησιακές αλλαγές, ή συνδυασμό 

αυτών των στοιχείων· 

«αφερεγγυότητα» σημαίνει περίπτωση όπου εταιρεία είναι ανίκανη να 

πληρώσει τα χρέη της εντός της έννοιας του εδαφίου (3) του άρθρου 

202Α και «αφερέγγυα» θα ερμηνεύεται ανάλογα· 
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«εκκρεμής σύμβαση» σημαίνει σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και ενός 

ή περισσότερων πιστωτών στο πλαίσιο της οποίας και οι δύο 

συμβαλλόμενοι δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει πλήρως τις συμβατικές 

υποχρεώσεις τους κατά την υποβολή αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 

202Α· 

“ενδιαφερόμενο μέρος” σε σχέση με εταιρεία, στην οποία αφορά το 

εδάφιο (1) του άρθρου 202Α σημαίνει -  

(α) πιστωτή της εταιρείας˙ 

(β) μέλος της εταιρείας˙ 

(γ)  συνεισφορέα˙ 

(δ) εγγυητή οποιωνδήποτε υποχρεώσεων της εταιρείας˙ 

(ε) οποιοδήποτε πρόσωπο, η περιουσία του οποίου υπόκειται σε 

οποιαδήποτε υποθήκη ή επιβάρυνση ή εξασφάλιση για οποιαδήποτε 

οφειλή ή υποχρέωση της εταιρείας˙ 

«θιγόμενα μέρη» σημαίνει οι πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον 

συντρέχει περίπτωση των εργοδοτούμενων, ή οι τάξεις πιστωτών και, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση τα μέλη, των οποίων οι αξιώσεις ή 

συμφέροντα αντιστοίχως παραβλάπονται άμεσα από τις προτάσεις για 

συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού εντός της έννοιας των εδαφίων (5) 

και (6) του άρθρου 202ΚΓ αντίστοιχα· 

«κριτήριο του συμφέροντος των πιστωτών» σημαίνει μια εξέταση που 

θεωρείται επιτυχής αν κανείς από τους διαφωνούντες πιστωτές δε 

βρεθεί, βάσει των προτάσεων συμβιβασμού ή του σχεδίου 

διακανονισμού, σε χειρότερη θέση από τη θέση στην οποία θα 

βρισκόταν αν εφαρμοζόταν η συνήθης κατάταξη των προτεραιοτήτων 

σε εκκαθάριση βάσει του παρόντος Νόμου σε περίπτωση μη 

επικύρωσης των προτάσεων για συμβιβασμό ή το σχέδιο 

διακανονισμού· 

«νέα χρηματοδότηση» σημαίνει νέα χρηματοδοτική συνδρομή που 

παρέχεται από υφιστάμενο ή από νέο πιστωτή προκειμένου να 

εφαρμοσθούν οι προτάσεις συμβιβασμού ή το σχέδιο διακανονισμού 

και που περιλαμβάνεται στο εν λόγω σχέδιο διακανονισμού· 

«περίοδος προστασίας» σημαίνει τη διάρκεια της προστασίας που 

παρέχεται σε εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 202Η περιλαμβανομένης 

οποιασδήποτε παράτασης ή ανανέωσης αυτής· 

«πιθανότητα αφερεγγυότητας» υπάρχει σε περίπτωση που κατά την 

άποψη των συμβούλων της εταιρείας ή του Δικαστηρίου, είναι εύλογα 

πιθανόν ότι η εταιρεία θα καταστεί αφερέγγυα εντός 12 μηνών· 

«προσωρινή χρηματοδότηση» σημαίνει νέα χρηματοδοτική συνδρομή, 

που παρέχεται από υφιστάμενο ή από νέο πιστωτή, και περιλαμβάνει, 

κατ' ελάχιστον, χρηματοδοτική συνδρομή κατά τη διάρκεια της 

περιόδου προστασίας που είναι ευλόγως και άμεσα αναγκαία για τη 

συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης της εταιρείας, ή για τη 

διατήρηση ή την αύξηση της αξίας της·  

«προτάσεις συμβιβασμού» και «σχέδιο διακανονισμού» σημαίνει 

σχέδιο αναδιάρθρωσης που ετοιμάζεται σύμφωνα με το άρθρο 202ΚΓ.  

«ουσιώδεις εκτελεστικές συμβάσεις» σημαίνει  συμβάσεις που είναι 

απαραίτητες για τη συνέχιση της καθημερινής λειτουργίας της 

επιχείρησης της εταιρείας και περιλαμβάνουν  

(α) συμβάσεις για υπηρεσίες κοινής ωφελείας, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που παρέχουν ηλεκτρισμό, τηλεφωνικές υπηρεσίες, νερό και 

διαδικτυακές υπηρεσίες, και  

(β) συμβάσεις για προμήθειες η αναστολή των οποίων θα οδηγούσε σε 

παύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας. 
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Προσθήκη νέου άρθρου 
202Ν στο βασικό νόμο   

19.  Χρήση 

ηλεκτρονικών 

μέσων  

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου 

άρθρου 202Ν: 

«202Ν. - Η εταιρεία, οι πιστωτές και ο εξεταστής δύνανται να εκτελούν 

τις ακόλουθες ενέργειες με ηλεκτρονικά μέσα: 

(α) την καταχώρηση και/ή επαλήθευση απαιτήσεων· 

(β) την υποβολή προτάσεων για συμβιβασμό ή σχεδίου διακανονισμού· 

(γ) κοινοποιήσεις προς πιστωτές. 

Νοείται ότι το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει τη δυνατότητα χρήσης 

ηλεκτρονικών μέσων από οποιοδήποτε πρόσωπο και/ή αρχή βάσει του 

παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου.» 

 

 

 


