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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 
 

 
Προοίμιο 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα 
της ΕΕ 
L 172 
26.6.2019  

Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34 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 
46(I) του 1992                
96(Ι) του 1992 
41(Ι) του 1994 
15(Ι) του1995 

21(Ι) του 1997 
ΑΝΑΚ.2331 

82(Ι) του 1999 
149(Ι)του1999 

2(Ι) του 2000 
135 (Ι) του2000 
151(Ι) του 2000 

76(Ι) του 2001 
70(Ι) του 2003                    

70 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 

117(Ι) του 2011 
53(Ι) του 2011 

145(Ι) του 2011 
157(I) 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 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020 
και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος»). 

 



2 

 

74(Ι) του 2014 
75(Ι) του 2014 
18(Ι) του 2015 
62(Ι) του 2015 
63(Ι) του 2015 
89(Ι) του 2015 

120(Ι) του 2015 
40(Ι) του 2016 
90(Ι) του 2016 
97(Ι) του 2016 
17(Ι) του 2017 
33(Ι) του 2017 
51(Ι) του 2017 
37(Ι) του 2018 
83(Ι) του 2018 

149(Ι) του 2018 
163(Ι) του 2019 

38(Ι) του 2020 
43(Ι) του 2020 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 

του βασικού 
νόμου. 

 
ΚΕΦ.113 

70(I)/2003 
167(I)/2003 

98(I)/2006 
71(I)/2007 

131(I)/2007 
87(I)/2008 
41(I)/2009 
99(I)/2009 
60(I)/2010 
75(Ι)/2014 
18(Ι)/2015 
62(Ι)/2015 
89(I)/2015 
97(I)/2016 
51(I)/2017 
83(I)/2018 

149(I)/2018 
43(Ι)/2020 

 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην 
κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

 «δαπάνες που δεόντως δημιουργήθηκαν» σημαίνει νέα χρηματοδοτική συνδρομή, που παρέχεται από 
υφιστάμενο ή από νέο πιστωτή, προσωρινά, και περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, χρηματοδοτική 
συνδρομή κατά τη διάρκεια της προστασίας της εταιρείας από το δικαστήριο που είναι ευλόγως και 
άμεσα αναγκαία για τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας του οφειλέτη, ή για τη διατήρηση ή την 
αύξηση της αξίας της,  
 

 «ενδιαφερόμενα μέρη» ενδιαφερόμενο μέρος σε σχέση με εταιρεία, στην οποία αφορά το εδάφιο (1) 
του άρθρου 202Α σημαίνει: 
(α) πιστωτή της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων) ή οι κατηγορίες  
πιστωτών, 
(β) μέτοχους / μέλη της εταιρείας των οποίων οι απαιτήσεις ή συμμετοχικά δικαιώματα αντίστοιχα  
θίγονται άμεσα στο πλαίσιο προτάσεων συμβιβασμού ή σχέδιο διακανονισμού,  
(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, 

 
«εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης» σημαίνει σαφή και διαφανή εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, 
τα οποία μπορούν να εντοπίζουν περιστάσεις που δύνανται να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα και τα 
οποία επισημαίνουν στην εταιρεία την ανάγκη άμεσης αντίδρασης.  

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc00c87849-2db9-4f18-8e6b-2f6c0f0daeef-lnf0128713-467a-44f6-9998-e0640298b61e.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc00c87849-2db9-4f18-8e6b-2f6c0f0daeef-ai7946b06b-6310-c692-40ce-71e5a6b6806c.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc00c87849-2db9-4f18-8e6b-2f6c0f0daeef-ai00b2e651-0dbc-d429-065f-28043572d782.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc00c87849-2db9-4f18-8e6b-2f6c0f0daeef-aib6b18489-d802-4ecf-59af-ef39e49ff492.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc00c87849-2db9-4f18-8e6b-2f6c0f0daeef-aib563bad9-666e-4bf3-08a3-1308055f439d.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc00c87849-2db9-4f18-8e6b-2f6c0f0daeef-ai9d0a8e59-0323-5a81-d2c3-73fd9bb61a4e.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc00c87849-2db9-4f18-8e6b-2f6c0f0daeef-ai64eb0f33-dfc9-e66d-20b7-fb8843fd2fb6.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc00c87849-2db9-4f18-8e6b-2f6c0f0daeef-ai1171d7d7-d204-0804-9bcb-01056295bb4d.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc00c87849-2db9-4f18-8e6b-2f6c0f0daeef-aic90a5cb4-e6bd-209d-df71-7f748d457161.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc00c87849-2db9-4f18-8e6b-2f6c0f0daeef-aiea5eeb3a-f408-e93e-75f1-8e869622fecd.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc00c87849-2db9-4f18-8e6b-2f6c0f0daeef-ai4de7a7b0-6f68-3d29-aa99-24067fd71b82.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc00c87849-2db9-4f18-8e6b-2f6c0f0daeef-ai175cb303-3c6a-40c9-8cca-a8a284a3b08e.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc00c87849-2db9-4f18-8e6b-2f6c0f0daeef-ai06f99d64-316b-4e26-b907-8aae40fedca2.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc00c87849-2db9-4f18-8e6b-2f6c0f0daeef-aib825bf6a-4507-4277-9d57-44ec0ecf990f.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc00c87849-2db9-4f18-8e6b-2f6c0f0daeef-aib49fa197-af40-4d77-887b-20ca0a8bf139.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc00c87849-2db9-4f18-8e6b-2f6c0f0daeef-aif5a2ca2f-d64e-43c5-bab6-3504172eedee.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc00c87849-2db9-4f18-8e6b-2f6c0f0daeef-ai836e700f-8fb8-4f6f-b79c-e152721a0dbf.html
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 «μέτοχος» σημαίνει πρόσωπο που έχει ιδιοκτησιακό συμφέρον ως προς τον οφειλέτη ή την 
εταιρεία αυτού, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει την ιδιότητα του πιστωτή,  
 

 «νέα χρηματοδότηση» σημαίνει νέα χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται από υφιστάμενο ή από 
νέο πιστωτή προκειμένου να εφαρμοσθούν προτάσεις συμβιβασμού ή σχέδιο διακανονισμού και που 
περιλαμβάνεται στις προτάσεις συμβιβασμού ή στο σχέδιο διακανονισμού, 
 

 «προστασία από το Δικαστήριο» χορηγείται από δικαστική αρχή και σημαίνει την προσωρινή αναστολή 
ατομικών διώξεων και του δικαιώματος λήψης διωκτικών μέτρων για την ικανοποίηση απαίτησης 
πιστωτή κατά οφειλέτη και κατά τρίτου παρόχου ασφάλειας, στο πλαίσιο δικαστικής, διοικητικής ή 
άλλης διαδικασίας, ή εξωδικαστική αναστολή του δικαιώματος κατάσχεσης ή ρευστοποίησης των 
περιουσιακών στοιχείων ή της εταιρείας του οφειλέτη,  
 

 «προτάσεις συμβιβασμού ή σχέδιο διακανονισμού» σημαίνει τα μέτρα αναδιάρθρωσης της εταιρείας 
του οφειλέτη που περιλαμβάνουν τη μεταβολή της σύνθεσης, των όρων ή της δομής των στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού του ή οποιουδήποτε άλλου τμήματος της κεφαλαιακής του διάρθρωσης, 
όπως πώληση περιουσιακών στοιχείων ή τμημάτων της επιχείρησης, πώληση της επιχείρησης εν 
λειτουργία, καθώς και οποιεσδήποτε απαραίτητες επιχειρησιακές αλλαγές, ή συνδυασμό αυτών των 
στοιχείων, 
 
 

Τροποποίηση του 
άρθρου 202 Α 
του βασικού 
νόμου 

3. Το άρθρο 202 Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, πριν τη λέξη «και» (δεύτερη γραμμή), 
της ακόλουθης νέας φράσης «όπως προκύπτει από τα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης που 
διατίθενται και μπορούν να περιλαμβάνουν: 
(i) μηχανισμούς ειδοποίησης όταν η εταιρεία δεν έχει εκτελέσει ορισμένα είδη πληρωμών, 
(ii) συμβουλευτικές υπηρεσίες από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, 
(iii) επισήμανση προς την εταιρεία τυχόν αρνητικής εξέλιξης από δημόσιους και ιδιωτικούς 
οργανισμούς, όπως λογιστές, φορολογικές διοικήσεις και οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, οι 
οποίοι διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία» και 
 
(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  
 
« (5) Δεν δύναται να διοριστεί εξεταστής: 
(α) σε οποιαδήποτε πιστωτικά ιδρύματα στα οποία εφαρμόζεται ο περί Εργασιών Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων Νόμος, 
(β) σε οποιεσδήποτε ασφαλιστικές επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται ο περί Ασκήσεως 
Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος, 
(γ) σε επιχείρηση επενδύσεων ή οργανισμό συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 
παράγραφος 1 σημεία 2 και 7 αντιστοίχως του κανονισμού (ΕΕ) αριθμός 575/2013, 
(δ) σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμός 648/2012,  
(ε) σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθμός 909/2014,  
(στ) σε άλλο χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή οντότητα εκ των απαριθμούμενων στο άρθρο 1 παράγραφος 
1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ και 
(ζ) σε δημόσιους φορείς κατά το εθνικό δίκαιο». 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 202 
Β του βασικού 
νόμου 
 

4. Το άρθρο 202Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
(α) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου εδαφίου (1) σε εδάφιο (2) και 
 
(β) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου εδαφίου (2) σε εδάφιο (3) και 
 
(γ) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου εδαφίου (3) σε εδάφιο (4)  και 
 
(δ) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου εδαφίου (4) σε εδάφιο (5) και 
 
(ε) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου εδαφίου (5) σε εδάφιο (6) και 
 
(στ) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου εδαφίου (6) σε εδάφιο (7) και 
 
(ζ) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου εδαφίου (7) σε εδάφιο (8) και 
 
(η) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου εδαφίου (8) σε εδάφιο (9) και 
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(θ) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου εδαφίου (9) σε εδάφιο (10) και 
 
(ι) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου εδαφίου (10) σε εδάφιο (11) και  
 
(ια) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου εδαφίου (11) σε εδάφιο (12) και  
 
(ιβ) με την αρίθμηση σε εδάφιο(1) του ακόλουθου νέου εδαφίου (1):  
 
«(1) Οι αξιωματούχοι της εταιρείας όπου υπάρχει πιθανότητα αφερεγγυότητας, μεριμνούν δεόντως 
κατ’ ελάχιστον για τα ακόλουθα: 
(α) τα συμφέροντα των πιστωτών, των μετόχων και άλλων ενδιαφερομένων μερών, 
(β) την ανάγκη να λαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή της αφερεγγυότητας και 
(γ) την ανάγκη να απέχουν από πράξεις με πρόθεση ή βαριά αμέλεια που απειλούν τη βιωσιμότητα 
της επιχείρησης.». 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
202ΙΖ του 
βασικού νόμου 
 

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

(α) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου εδαφίου (4) σε εδάφιο (5) και 
 
(β) με την  αναρρύθμιση του υφιστάμενου εδαφίου (5) σε εδάφιο (6) και  
 
(γ) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου εδαφίου (6) σε εδάφιο (7) και 
 
(δ) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου εδαφίου (7) σε εδάφιο (8) και 
 
(ε) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου εδαφίου (8) σε εδάφιο (9) και  
 
(στ) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου εδαφίου (9) σε εδάφιο (10) και  
 
(ζ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) με το ακόλουθο νέο εδάφιο (4): 
 
«(4). Το Τμήμα Αφερεγγυότητας καθιστά διαδικτυακά διαθέσιμο ολοκληρωμένο κατάλογο ελέγχου για 
τις προτάσεις συμβιβασμού ή σχέδια διακανονισμού εταιρειών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των 
εταιρειών. Ο κατάλογος ελέγχου περιλαμβάνει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς 
θα πρέπει να καταρτιστούν προτάσεις συμβιβασμού ή σχέδιο διακανονισμού σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.». 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
202ΙΘ 
 

 

6. Το άρθρο 202ΙΘ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (4) μετά την τελεία 
στο τέλος του εδαφίου, της ακόλουθης νέας πρότασης: «Η συνολική διάρκεια της προστασίας της 
εταιρείας από το Δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων και ανανεώσεων της, δεν 
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.».  
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 202Κ 
του βασικού 
νόμου 

7. Το άρθρο 202Κ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (ε) μετά τη λέξη «ενεργητικού» (πρώτη γραμμή) του σημείου 
στίξης και των λέξεων «, του παθητικού» και  
 

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ι) αυτού, των ακόλουθων νέων  παραγράφων: 
«(ια) περιγραφή της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και της θέσης των εργαζομένων σε αυτή,  
(ιβ) τον αριθμό εγγραφής της Εταιρείας, 
(ιγ) τον αριθμό εγγραφής του Εξεταστή στο Μητρώο Συμβούλων Αφερεγγυότητας, 
(ιδ) το σκεπτικό στο οποίο εξηγείται γιατί οι προτάσεις συμβιβασμού ή το σχέδιο διακανονισμού, 
διαθέτουν εύλογη προοπτική αποτροπής της αφερεγγυότητας της εταιρείας και εξασφάλιση της 
βιωσιμότητας της, καθώς και των αναγκαίων προϋποθέσεων για την επιτυχία του σχεδίου» και 
 

 (γ) με την αρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (ια) αυτού, σε παράγραφο (ιε).  
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
202ΚΓ του 
βασικού νόμου 

8. Το άρθρο 202ΚΓ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1), αμέσως μετά την παράγραφο (θ) αυτού και πριν από την 
επιφύλαξη αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων:  

 «(ι) αναφέρουν τους όρους των προτάσεων για συμβιβασμό ή σχεδίου διακανονισμού 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως: 

 i. τυχόν προτεινόμενων μέτρων αναδιάρθρωσης ως αναφέρονται στο άρθρο 2 εδάφιο1, 

«προτάσεις συμβιβασμού ή σχέδιο διακανονισμού», του Νόμου, 
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ii. την προτεινόμενη διάρκεια των προτεινόμενων μέτρων αναδιάρθρωσης, ανάλογα με την 

περίπτωση, 

iii. τους τρόπους ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, 

iv. ενδεχομένως, των γενικότερων συνεπειών όσον αφορά την απασχόληση, όπως απολύσεις, 

μερική ανεργία ή παρόμοιες, 

v. τις εκτιμώμενες χρηματοοικονομικές ροές του οφειλέτη, 

vi. κάθε νέα χρηματοδότηση η οποία αναμένεται στο πλαίσιο των προτάσεων για συμβιβασμό ή 

σχεδίου διακανονισμού και το σκεπτικό της αναγκαιότητας της νέας χρηματοδότησης για την 

εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου» και 

 (β) Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) μετά την λέξη «ενεργητικού» (πρώτη γραμμή) του σημείου στίξης 

και των λέξεων «, του παθητικού». 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
202ΚΔ του 
βασικού νόμου 

9. Το άρθρο 202 ΚΔ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 «(4) Στην περίπτωση πιστωτή που απέχει από την ψηφοφορία ή που με άλλο τρόπο παραλείπει να 
ψηφίσει αναφορικά με τις προτάσεις διασφαλίζεται ότι: 

 (α) κατ' ουδένα τρόπο το εδάφιο (3) δύναται να ερμηνευθεί ως να επέτρεπε αυτή η αποχή ή παράλειψη 
πιστωτή, να θεωρηθεί ως ψήφος αυτού του προσώπου εναντίον των προτάσεων, 
(β) ο πιστωτής δεν επηρεάζεται από το σχέδιο διακανονισμού» και 
 
(β) με την προσθήκη στο τέλος του άρθρου, του ακόλουθου νέου εδαφίου (9): 
 

 «(9). (α) Τα δικαιώματα των εργαζομένων στο πλαίσιο του ενωσιακού και εθνικού εργατικού δικαίου 
όπως τα ακόλουθα, δεν θίγονται από το πλαίσιο προληπτικής αναδιάρθρωσης:  
(i) το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και εργασιακής κινητοποίησης και  
(ii) το δικαίωμα στην ενημέρωση και τη διαβούλευση σύμφωνα με την οδηγία 2002/14/ΕΚ και την 
οδηγία 2009/38/ΕΚ και ιδίως: 
(1) ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων σχετικά με την πρόσφατη και την πιθανή 
μελλοντική εξέλιξη των δραστηριοτήτων και της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, η οποία τους 
δίνει τη δυνατότητα να διαβιβάσουν στον οφειλέτη τυχόν ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση της 
εταιρείας και σχετικά με την ανάγκη να εξετασθούν μέτρα αναδιάρθρωσης, 
(2) ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων σχετικά με οποιανδήποτε διαδικασία προληπτικής 
αναδιάρθρωσης που θα μπορούσε να έχει συνέπειες για την απασχόληση, όπως τη δυνατότητα των 
εργαζομένων να ανακτήσουν τους μισθούς τους και ενδεχόμενες μελλοντικές πληρωμές, 
συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών συντάξεων, 
(3) ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων και διαβούλευση μαζί τους επί των σχεδίων 
αναδιάρθρωσης πριν από την υποβολή τους προς έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 202ΚΔ ή προς 
επικύρωση από δικαστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 202ΚΕ.  
(iii) τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται από τις οδηγίες 98/59/ΕΚ και 2008/94/ΕΚ. 
(iv) Εάν στις προτάσεις συμβιβασμού ή το σχέδιο διακανονισμού περιλαμβάνονται μέτρα που 
επιφέρουν αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας ή στις συμβατικές σχέσεις με τους εργαζομένους, τα 
μέτρα αυτά εγκρίνονται από τους εργαζομένους, εάν η εθνική νομοθεσία ή οι συλλογικές συμβάσεις 
προβλέπουν αυτή την έγκριση σε τέτοιες περιπτώσεις.». 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
202ΛΑ του 
βασικού νόμου 
 

10. Το άρθρο 202ΛΑ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
(α) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου άρθρου 202ΛΑ σε άρθρο 202ΛΒ και 
 
(β) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου άρθρου 202ΛΒ σε άρθρο 202ΛΓ και 
 
(γ) με την αναρρύθμιση υφιστάμενου άρθρου 202ΛΓ σε άρθρο 202ΛΔ και 
 
(δ) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου άρθρου 202ΛΔ σε άρθρο 202ΛΕ και 
 
(ε) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου άρθρου 202ΛΕ σε άρθρο 202ΛΣΤ και 
 
(στ) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου άρθρου 202ΛΣΤ σε άρθρο 202ΛΖ και 
 
(ζ) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου άρθρου 202ΛΖ σε άρθρο 202ΛΗ και  
 
(η) με την αναρρύθμιση του υφιστάμενου άρθρου 202ΛΗ σε άρθρο 202ΛΘ και  
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(θ) Προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο 202ΛΑ : 
 
«202ΛΑ. Προστασία άλλων συναλλαγών που συνδέονται με την αναδιάρθρωση 
 
(1) Σε περίπτωση επακόλουθης αφερεγγυότητας της εταιρείας, οι συναλλαγές που είναι εύλογες και 

άμεσα αναγκαίες για τη διαπραγμάτευση σχεδίου διακανονισμού ή προτάσεων συμβιβασμού, 

δεν κηρύσσονται άκυρες, ακυρώσιμες ή ανενεργές επειδή οι συναλλαγές αυτές είναι επιβλαβείς 

για το γενικό σύνολο των πιστωτών εκτός αν πληρούνται άλλοι συμπληρωματικοί λόγοι που 

προβλέπονται από το πλαίσιο αφερεγγυότητας. 

(2) Στις συναλλαγές της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον: 

(α) η καταβολή αμοιβών και δαπανών για τη διαπραγμάτευση, έγκριση ή επικύρωση σχεδίου 

διακανονισμού, 

(β) η καταβολή αμοιβών και δαπανών για τη λήψη επαγγελματικής συμβουλής σε στενή σχέση 

με την αναδιάρθρωση, 

(γ) η καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών εργαζομένων, 

(δ) κάθε πληρωμή ή εκταμίευση η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνήθους  

δραστηριότητας της εταιρείας, εκτός των αναφερόμενων στα στοιχεία α) και γ). 

(3) Στην περίπτωση οποιασδήποτε επακόλουθης αφερεγγυότητας της εταιρείας, κάθε συναλλαγή 

που είναι εύλογη και άμεσα αναγκαία για την εφαρμογή προτάσεων συμβιβασμού ή σχεδίου 

διακανονισμού και διενεργείται σύμφωνα με τις προτάσεις συμβιβασμού ή σχέδιο διακανονισμού 

που έχει επικυρωθεί από δικαστική αρχή, δεν κηρύσσεται άκυρη, ακυρώσιμη ή ανενεργή επειδή 

η συναλλαγή αυτή είναι επιβλαβής για το γενικό σύνολο των πιστωτών εκτός αν πληρούνται άλλοι 

συμπληρωματικοί λόγοι που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.». 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη των 
νέων άρθρων 
202Μ,202ΜΑ και 
202ΜΒ  

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων νέων άρθρων:  
 
(α) «202Μ. Δικαστικές αρχές  
 
Με την επιφύλαξη της δικαστικής ανεξαρτησίας διασφαλίζεται ότι: (α) τα μέλη των δικαστικών και 
διοικητικών αρχών που χειρίζονται διαδικασίες οι οποίες αφορούν την αφερεγγυότητα και προτάσεις 
συμβιβασμού ή σχέδιο διακανονισμού, λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση και διαθέτουν την αναγκαία 
εμπειρογνωσία για τις αρμοδιότητες τους και 
(β) οι διαδικασίες σχετικά με την αφερεγγυότητα και προτάσεις συμβιβασμού ή σχέδιο διακανονισμού, 
διεκπεραιώνονται κατά τρόπο αποτελεσματικό, με σκοπό την ταχεία διεξαγωγή των διαδικασιών.».   
 

 (β) «202ΜΑ. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας 
 

 Σε διαδικασίες που αφορούν την αναδιάρθρωση, την αφερεγγυότητα και την απαλλαγή από τα χρέη, 
τα μέρη της διαδικασίας, ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας και το Τμήμα Αφερεγγυότητας είναι σε θέση 
να εκτελούν κυρίως με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών 
καταστάσεων, τουλάχιστο τις ακόλουθες ενέργειες: 
(α) αναγγελία απαιτήσεων, 
(β) υποβολή σχεδίων αναδιάρθρωσης ή αποπληρωμής, 
(γ) κοινοποιήσεις στους πιστωτές, 
(δ) προσβολή και άσκηση ένδικων μέσων.». 
 
(γ) «202ΜΒ. Συλλογή στοιχείων 
 

 (1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της 

Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των 

Δεδομένων Αυτών Νόμο του 2018, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και του 

Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, το Τμήμα Αφερεγγυότητας, 

συλλέγει και συγκεντρώνει, σε ετήσια βάση, δεδομένα για διαδικασίες που αφορούν την 

αναδιάρθρωση, την αφερεγγυότητα και την απαλλαγή από τα χρέη, κατανεμημένα ανά είδος 

διαδικασίας, τουλάχιστον όσο αφορά τα ακόλουθα στοιχεία: 

(α) τον αριθμό των διαδικασιών για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση ή οι οποίες κινήθηκαν και τις 

διαδικασίες που εκκρεμούν ή περατώθηκαν, 

(β) τη μέση διάρκεια των διαδικασιών από την υποβολή της αίτησης ή από την κίνηση τους εως 
την περάτωση, 
(γ) τον αριθμό των διαδικασιών πέραν όσων απαιτούνται κατά το στοιχείο (δ), ανά τρόπο έκβασης, 
(δ) τον αριθμό των αιτήσεων για διαδικασίες αναδιάρθρωσης που χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές, 
απορρίφθηκαν ή αποσύρθηκαν πριν να κινηθούν. 

(2) Το Τμήμα Αφερεγγυότητας συλλέγει και συγκεντρώνει σε ετήσια βάση δεδομένα σχετικά με τον 
αριθμό οφειλετών οι οποίοι υπήχθησαν σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης ή σε διαδικασίες 
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αφερεγγυότητας και οι οποίοι, εντός των τριών ετών πριν από την υποβολή της αίτησης ή την 
κίνηση της διαδικασίας, είχαν υπαχθεί σε σχέδιο αναδιάρθρωσης επικυρωμένο βάσει 
προηγούμενης διαδικασίας αναδιάρθρωσης. 

(3) Το Τμήμα Αφερεγγυότητας μπορεί να συλλέγει και να συγκεντρώνει, σε ετήσια βάση και σε εθνικό 
επίπεδο, δεδομένα σχετικά με:  
(α) το μέσο κόστος εκάστου είδους διαδικασίας,  
(β) τα μέσα ποσοστά ανάκτησης για τους εμπραγμάτως ασφαλισμένους και τους ανέγγυους 
πιστωτές και, κατά περίπτωση, για άλλα είδη πιστωτών χωριστά, 
(γ) τον αριθμό των επιχειρηματιών που, μετά την υποβολή τους σε διαδικασία του άρθρου 27 Α 
του περί Πτώχευσης Νόμου (Κεφ. 5), συστήνουν νέα επιχείρηση, 
(δ) τον αριθμό των θέσεων εργασίας που χάθηκαν μετά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης και 
αφερεγγυότητας. 

(4) Το Τμήμα Αφερεγγυότητας κατανέμει τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία     
(α) έως (γ) και, κατά περίπτωση και εφόσον υπάρχουν, τα δεδομένα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 με βάση: 
(α) το μέγεθος των οφειλετών που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, 
(β) το αν οι οφειλέτες οι οποίοι υπάγονται σε διαδικασίες που αφορούν την αναδιάρθρωση ή την 
αφερεγγυότητα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και  
(γ) το αν οι διαδικασίες που οδηγούν σε απαλλαγή από τα χρέη αφορούν μόνο επιχειρηματίες ή όλα 
τα φυσικά πρόσωπα. 
(5) Το Τμήμα Αφερεγγυότητας μπορεί να συλλέγει και να συγκεντρώνει τα δεδομένα που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 εως 4 μέσω δειγματοληπτικής τεχνικής που εξασφαλίζει ότι τα δείγματα είναι 
αντιπροσωπευτικά ως προς το μέγεθος και την πολυμορφία τους. 
(6) Το Τμήμα Αφερεγγυότητας συλλέγει και συγκεντρώνει τα δεδομένα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2, 4 και, κατά περίπτωση στην παράγραφο 3 για πλήρη ημερολογιακά έτη που λήγουν 
στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά την 
ημερομηνία εφαρμογής των εκτελεστικών πράξεων της Επιτροπής που εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 30 παράγραφος 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023  του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019. Τα εν λόγω δεδομένα διαβιβάζονται στην 
Επιτροπή μέσω τυποποιημένου εντύπου κοινοποίησης δεδομένων, σε ετήσια βάση, έως τις 31 
Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους που έπεται του έτους συλλογής δεδομένων.». 
 

Έναρξη ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου 

12. Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 


