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                                           ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
 

      Ο περί Εταιρειών (τροποποιητικός) (Αρ.1)Νόμος του 2021 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ  (ΚΕΦ. 113) 
 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
                        
Συνοπτικός τίτλος      1. Ο παρών τίτλος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών                                                                                 

(τροποποιητικός) Νόμος            Τροποποιητικός (Αρ.1) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται 

                                                 μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (ΚΕΦ.113)(που στο  

                                                 εξής θα αναφέρεται  ως «ο βασικός νόμος»).                                                  

 

ΚΕΦ.113 
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135(I)/2000 

151(I)/2000 

76(I)/2001 

70(I)/2003 
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198(I)/2011 

64(I)/2012 

98(I)/2012 

190(Ι)/2012 

203(Ι)/2012 

6(Ι)/2013 

90(I)/2013 

74(Ι)/2014 

75(Ι)/2014 

18(Ι)/2015 

62(Ι)/2015 

63(Ι)/2015 

89(I)/2015 

120(I)/2015 

40(I)/2016 

90(I)/2016 

97(I)/2016 

17(I)/2017 

33(I)/2017 

51(I)/2017 
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83(I)/2018 

149(I)/2018 

163(I)/2019 

38(I)/2020 

43(I)/2020 
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191(I)/2020 

192(I)/2020 

 
 
 

 
Τροποποίηση                      2.         Το εδάφιο  (1) του άρθρου 213 του βασικού νόμου     
 άρθρου 213 του                               τροποποιείται ως ακολούθως: 
 βασικού νόμου 

 

(α) με την προσθήκη μετά την παράγραφο (ζ) του εδαφίου 1 

της ακόλουθης νέας παραγράφου «η»: 

 

 

(η)  Ο  αιτητής με  την  υποβολή της  αίτησης θα  καταβάλλει 

στον  Επίσημο Παραλήπτη τέλος ύψους πεντακοσίων ευρώ 

(Є500) για  την κάλυψη των  εξόδων που  θα προκύψουν  για 

την εκτέλεση   του    Διατάγματος  Εκκαθάρισης  από    τον  

Επίσημο   Παραλήπτη, το οποίο θα κατατίθεται στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε έξοδα του Επίσημου 

Παραλήπτη γίνονται για την εκτέλεση του Διατάγματος 

Εκκαθάρισης θα αφαιρούνται από το Πάγιο Ταμείο. 

 

Νοείται ότι ο πρωτοκολλητής του Δικαστηρίου δεν θα   

αποδέχεται την καταχώρηση οποιασδήποτε αίτησης 

Εκκαθάρισης εκτός εάν η αίτηση Εκκαθάρισης  συνοδεύεται 

από την απόδειξη πληρωμής των τελών των πεντακοσίων 

ευρώ (€500) προς τον Επίσημο Παραλήπτη. 

     

Νοείται ότι σε περίπτωση απόσυρσης ή απόρριψης της 

σχετικής αίτησης από το Δικαστήριο το εν λόγω τέλος δεν 

επιστρέφεται στον αιτητή.  
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Τροποποίηση               3.   Το άρθρο 224 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 άρθρου 224 του                   
 βασικού Νόμου                  

                                            (1) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως: 

 

(α) Με την προσθήκη αμέσως μετά τις λέξεις «στον επίσημο 

παραλήπτη» (τέταρτη γραμμή) των λέξεων «και στον 

εκκαθαριστή ή προσωρινό  εκκαθαριστή (εφόσον αυτός δεν 

είναι ο επίσημος παραλήπτης)» 

 

(β) Με την προσθήκη στην παράγραφο (ε) αυτού αμέσως μετά 

τις λέξεις «ο επίσημος παραλήπτης» (τρίτη γραμμή) των λέξεων 

«ή ο εκκαθαριστής ή προσωρινός εκκαθαριστής». 

 

(γ) Με την προσθήκη μετά την παράγραφο (ε) της ακόλουθης 

νέας παραγράφου «στ»: 

«(στ) Ο εκκαθαριστής ή προσωρινός εκκαθαριστής που 

διορίστηκε από το δικαστήριο φέρει την υποχρέωση να 

καταχωρήσει την δήλωση όταν υποβληθεί, στον 

Πρωτοκολλητή του δικαστηρίου και να την κοινοποιήσει 

στον Επίσημο Παραλήπτη». 

 

                                           (2) Με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως ακολούθως:  

 

(α) Με την προσθήκη αμέσως μετά τις λέξεις «ο επίσημος 

παραλήπτης» (τέταρτη γραμμή) των λέξεων «ή ο εκκαθαριστής 

ή προσωρινός εκκαθαριστής» 

 

(β) Με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) αυτού αμέσως μετά 

τις λέξεις «του επίσημου παραλήπτη» (τρίτη γραμμή) των 

λέξεων «ή του εκκαθαριστή ή προσωρινού εκκαθαριστή». 
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 (3)  Με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού με την 

προσθήκη    αμέσως μετά τις λέξεις «ο επίσημος παραλήπτης» 

(δεύτερη  γραμμή) των λέξεων «ή ο εκκαθαριστής ή 

προσωρινός εκκαθαριστής» 

 

  (4)   Με την τροποποίηση του εδαφίου (4) αυτού με την 

προσθήκη αμέσως μετά τις λέξεις «Ο επίσημος παραλήπτης» 

(πρώτη γραμμή) των λέξεων «ή ο εκκαθαριστής ή προσωρινός 

εκκαθαριστής»                                            

 
 
 
Τροποποίηση                4.   Το άρθρο 225 του βασικού νόμου τροποποιείται με την   
άρθρου 225 του                  προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3Α) αυτού του ακόλουθου 
 βασικού Νόμου                  νέου εδαφίου: 
                                              
                                                 

   «(4) Όπου πρόσωπο άλλο από τον επίσημο παραλήπτη είναι    
εκκαθαριστής εταιρείας, το δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αίτησης 
του εκκαθαριστή η οποία επιδίδεται στον επίσημο παραλήπτη, 
να διατάξει όπως οι πρόνοιες των εδαφίων (2) μέχρι και (3Α) 
του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή ως εάν αναφέρονταν 
στο εκκαθαριστή αντί στον επίσημο παραλήπτη» 

  
 
 
 

Τροποποίηση                5.   Το άρθρο 226 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη   
 άρθρου 226 του                  διαγραφή των λέξεων «εκτός όπου εφαρμόζονται» και 
 βασικού Νόμου                  αντικατάστασή τους με τις λέξεις «χωρίς να επηρεάζονται». 
 
 
 
 
 
 Τροποποίηση                6.    Το άρθρο 228 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
 άρθρου 228 του                     ακολούθως:  
 βασικού Νόμου                           

                                              
                                                    

(1) Με την διαγραφή της λέξης «Οι» (πρώτη γραμμή) και 

αντικατάσταση της με τις λέξεις «Ανεξάρτητα και χωρίς 

επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 228Α, οι» 
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(2) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την  

ακόλουθη νέα  παράγραφο: 

 

(α) Ο  επίσημος παραλήπτης καθίσταται λόγω του αξιώματός 

του εκκαθαριστής, εκτός εάν κατόπιν προγενέστερης του 

διατάγματος εκκαθάρισης αιτήσεως οποιουδήποτε 

προσώπου καθορίζεται στο άρθρο 213(1) προς το Δικαστήριο 

διοριστεί άλλο πρόσωπο ως εκκαθαριστής και είναι σε θέση 

να ενεργεί ως τέτοιος· Αίτημα για διορισμό άλλου προσώπου 

ως εκκαθαριστή μπορεί να υποβληθεί είτε εξ αρχής στα 

πλαίσια της αίτησης εκκαθάρισης της εταιρείας είτε με αίτηση  

μεταγενέστερη της αίτησης εκκαθάρισης και/ή έκδοσης του 

Διατάγματος Εκκαθάρισης. 

 

(3) Με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (α) της 

ακόλουθης νέας παραγράφου: 

 

(αα) Για σκοπούς διορισμού προσώπου άλλου από τον 

επίσημο παραλήπτη ως εκκαθαριστή κατά το εδάφιο (α), το 

δικαστήριο δύναται να λαμβάνει υπόψη τυχόν επιθυμίες ή 

θέσεις του αιτητή, της εταιρείας και τυχόν πιστωτών και 

συνεισφορέων που θα τεθούν ενώπιον του αλλά δεν  θα 

απαιτείται για το σκοπό αυτό η σύγκληση συνελεύσεων 

πιστωτών ή συνεισφορέων η οποιαδήποτε πρόσκληση για 

υποβολή τέτοιων επιθυμιών ή θέσεων. 

 
    

 
    
Τροποποίηση                  7.     Το εδάφιο (1) του άρθρου 228Α του βασικού νόμου  
 άρθρου 228Α του                    αντικαθίσταται  με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 βασικού Νόμου                     
 

                                                   
                                                 (1) Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται στην περίπτωση που η 

εταιρεία εκκαθαρίζεται και συγκαλούνται ξεχωριστές 
συνελεύσεις των πιστωτών και συνεισφορέων της 
εταιρείας για τον σκοπό λήψης απόφασης για υποβολή 
αίτησης στο Δικαστήριο για διορισμό εκκαθαριστή αντί  

                                                       του Επίσημου Παραλήπτη. 
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Τροποποίηση                8.   Το άρθρο 229 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
 άρθρου 229 του                   προσθήκη αμέσως μετά την λέξη «διορίζεται»  των  
 βασικού Νόμου                    λέξεων «σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 228»     

                                              
 
                                                    

 
Τροποποίηση                 9.   Το άρθρο 251 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 άρθρου 251 του                     
 βασικού Νόμου                     
 

1. Με την τροποποίηση του εδαφίου (6) αυτού ως ακολούθως: 

 

(α) Με την διαγραφή της λέξης ‘δέκα’  και του αριθμού (10) 

στην δεύτερη γραμμή και αντικατάστασή τους με την λέξη 

‘δεκαπέντε’ και του αριθμού (15). 

 

2. Το εδάφιο 13 αναριθμείται σε 13(α) και ακολούθως 

προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος. 

 

«(β) Εξασφαλισμένος πιστωτής ο οποίος δεν έχει διαθέσει την 

εξασφάλισή του, δύναται να επαληθεύσει για το υπόλοιπο 

ποσό χρέους, αφότου αφαιρεθεί το ποσό της αξίας της 

εξασφάλισης του, σύμφωνα με εκτίμηση που θα προσκομίσει 

από αδειούχο εκτιμητή. » 

 
 
 
 

Τροποποίηση                    10.    Το άρθρο 259 Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
άρθρου 259 Α του                       ακολούθως: 
βασικού Νόμου    

     
                                            (α) με την τροποποίηση του εδαφίου (5) αυτού ως ακολούθως: 

 

Με την τοποθέτηση του στίγματος τελείας μετά την λέξη 

‘εταιρειών’ στη δεύτερη γραμμή και με τη διαγραφή του 

υπόλοιπου κειμένου ‘’και, με την πάροδο της περιόδου 

τριών(3) μηνών η οποία άρχεται από την ημερομηνία 

εγγραφής του διατάγματος, η εταιρεία διαλύεται.’’ 

 
                                             (β) με την τροποποίηση του εδαφίου (6) αυτού ως ακολούθως: 

 

Με την διαγραφή του αριθμού (4) στην πρώτη γραμμή και 

αντικατάστασή του με τον αριθμό (2). 
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Τροποποίηση                 11.   Το άρθρο 259 Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
άρθρου 259Β του                    ακολούθως: 
βασικού Νόμου 
 

(α) με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως: 

 

Με την διαγραφή του αριθμού (3) στην πρώτη γραμμή και    

αντικατάστασή του με τον αριθμό (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


