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Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδ ίδ εται με
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδ α της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 68 του 1987
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1985
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Συνεργατικών Εταιρειών
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 και θα αναγινώσκηται ομού μετά του
περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου του 1985 (εν τοις εφεξής ανα
φερομένου ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμοι
του 1985 και 1987.
2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Διά της εκ του ορισμού του όρου «αξιωματούχος» διαγραφής
της λέξεως «ταμίαν» (δευτέρα γραμμή)· και
(β) διά της ενθέσεως εις τον ορισμόν του όρου «Δευτεροβάθμιος
Συνεργατική Εταιρεία», ευθύς μετά τας λέξεις «έν μέλος
είναι» (δευτέρα γραμμή), της λέξεως «πρωτοβάθμιος».
3. Το εδάφιον (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται διά
της εξ αυτού διαγραφής της επιφυλάξεως αυτού και της αντικατα
στάσεως της διά της ακολούθου νέας επιφυλάξεως:
«Νοείται ότι ο Διοικητής Συνεργατικής Αναπτύξεως ο οποίος αμέσως
προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου ήσκει
τα καθήκοντα του Εφόρου Συνεργατικών Εταιρειών θεωρείται διά τους
σκοπούς του παρόντος Νόμου Έφορος Συνεργατικών Εταιρειών και
Συνεργατικής Αναπτύξεως.».
4. Το εδάφιον (4) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται διά
της εξ αυτού διαγραφής της λέξεως «δύο» (τρίτη γραμμή) και της
αντικαταστάσεως της διά της λέξεως «πέντε».
5. Το εδάφιον (2) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται διά
της εν αυτώ προσθήκης, ευθύς μετά τας λέξεις «εις την εγγραφήν»
(δευτέρα γραμμή), των λέξεων «Δευτεροβαθμίου ή».
6. Το εδάφιον (2) του άρθρου 15 του βασικού νόμου τροποποιείται διά
της εξ αυτού διαγραφής της λέξεως «συνεδριάσεων» και της αντι
καταστάσεως της διά της λέξεως «συνελεύσεων».
7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αυτώ προσθήκης, ευθύς
μετά το άρθρον 23 αυτού, του ακολούθου νέου άρθρου:
23Α.—(1) Παν δάνειον παραχωρούμενον υπό εγγεγραμ
«Διακυμαινο
μένη και
μένης εταιρείας εις μέλος αυτής το οποίον είναι επίσης
παγία
εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται να διασφαλίζεται διά δια
επιβάρυνσις
υπέρ
κυμαινομένης επιβαρύνσεως εφ' όλης της περιουσίας της
εγγεγραμ
δανειζόμενης
εγγεγραμμένης εταιρείας και ανεξαρτήτως του
μένων
εάν κατά την ημερομηνίαν της συστάσεως της επιβαρύνσεως
εταιρειών.
η βεβαρημένη περιουσία υφίσταται ή μη καθώς επίσης και
διά παγίας επιβαρύνσεως επί συγκεκριμένων περιουσιακών

Συνοπτικός
τίτλος.
22 του 1985.

Τροποποίησις
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

Τροποποίησις
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

Τροποποίησις
του άρθρου 8
του βασικού
νόμου.
Τροποποίησις
του άρθρου 10
του βασικού
νόμου.
Τροποποίησις
του άρθρου 15
του βασικού
νόμου.
Τροποποίησις
του βασικού
νόμου διά της
εν αυτώ
προσθήκης
νέου άρθρου.
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στοιχείων κινητής ιδιοκτησίας τα οποία θα παραμένουν εις
την κατοχήν της δανειζόμενης εγγεγραμμένης εταιρείας άνευ
δικαιώματος αποξενώσεως αυτών.
(2) Εφ' όσον η διακυμαινομένη επιβάρυνσις ισχύη η βεβα
ρημένη περιουσία δύναται να διατίθεται μόνον κατά τον
συνήθη κύκλον των εργασιών της εγγεγραμμένης εταιρείας.
(3) Εφ' όσον η διακυμαινομένη ή παγία επιβάρυνσις τελή
εν ισχύι η εγγεγραμμένη εταιρεία προς όφελος της οποίας
εδόθη η επιβάρυνσις δύναται, κατόπιν γραπτής ειδοποιήσεως
προς την παρέχουσαν την επιβάρυνσιν
εγγεγραμμένην
εταιρείαν συμφώνως των προνοιών της συμβάσεως δι' ης
συνεστήθη η επιβάρυνσις, να απαίτηση αποπληρωμήν του
οφειλομένου ποσού λόγω παραλείψεως συμμορφώσεως προς
τους όρους της συμβάσεως και εφ' όσον δεν υπάρξη
συμμόρφωσις η εγγεγραμμένη εταιρεία δικαούται εις μεν την
περίπτωσιν της διακυμαινομένη ς επιβαρύνσεως να διορίση
Πληρεξούσιον Διευθυντή ν διά τους σκοπούς και με εξουσίας
ως αύται διαλαμβάνονται εις το εδάφιον (4) κατωτέρω και εις
την περίπτωσιν της παγίας επιβαρύνσεως να προβαίνη εις
την εκποίησιν διά πλειστηριασμού της
βεβαρημένης
περιουσίας.
(4) Πληρεξούσιος Διευθυντής διοριζόμενος δυνάμει της
διακυμαινομένης επιβαρύνσεως ενεργεί ως αντιπρόσωπος της
εγγεγραμμένης εταιρείας προς όφελος της οποίας εδόθη η
επιβάρυνσις και πωλεί διά λογαριασμόν της διοριζούσης
αυτόν εγγεγραμμένης εταιρείας τα βεβαρημένα στοιχεία,
δύναται δε εάν κρίνη τούτο απαραίτητον να συνέχιση τας
εργασίας της εγγεγραμμένης εταιρείας
υποκαθιστών εν
τοιαύτη περιπτώσει προς τον σκοπόν αυτόν την επιτροπείαν
της εγγεγραμμένης εταιρείας.
(5) Ο διορισμός Πληρεξουσίου Διευθυντού δυνάμει της
διακυμαινομένη ς επιβαρύνσεως θα επιδίδεται εις την παρέ
χουσαν την επιβάρυνσιν εγγεγραμμένην εταιρείαν επί του
νενομισμένου εντύπου και θα κοινοποιήται εις τον ' Εφορον.
(6) Οιοσδήποτε αξιωματούχος ή επίτροπος εγγεγραμμένης
εταιρείας ο οποίος αρνείται να αποδεχθή ειδοποίησιν περί
διορισμού Πληρεξουσίου Διευθυντού δυνάμει διακυμαινο
μένης επιβαρύνσεως ή να συμμορφωθή με αυτήν ή εμποδίζει
ή παρενοχλεί το έργον του Πληρεξουσίου Διευθυντού, είναι
ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται
εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον το εν έτος ή εις
χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακόσιας λίρας
ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της
φυλακίσεως και της
χρηματικής τοιαύτης.
(7) Πληρεξούσιος Διευθυντής διοριζόμενος κατά τα ανω
τέρω υποχρεούται όπως:
(α) εντός δύο μηνών από του διορισμού του υποβάλη εις
τον Έφορον Έκθεσιν δεικνύουσαν την οικονομικήν
κατάστασιν της εγγεγραμμένης εταιρείας κατά τον
χρόνον του διορισμού του:
Νοείται ότι ο Έφορος δύναται εφ' όσον ικανο
ποιηθή να παρέχη παράτασιν ή παρατάσεις διά την
υποβολήν της Εκθέσεως*
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(β) καθ' έκαστον έτος διαρκούντος του διορισμού του
υποβάλλη εις τον Έ φ ο ρ ο ν κατάστασιν δεικνύουσαν
τα υ π ' αυτού πωληθέντα περιουσιακά στοιχεία, τα
εισπραχθέντα ποσά και γενικώς κατάστασιν της υπ'
αυτού διαχειρίσεως:
Νοείται ότι η υποβολή της ως άνω καταστάσεως
υπό του Πληρεξουσίου Διευθυντού δεν απαλάττει
την εγγεγραμμένην εταιρείαν της υποχρεώσεως της
υποβολής των ετησίων λογαριασμών οίτινες προ
νοούνται υπό ετέρων διατάξεων του Νόμου και των
Θεσμών.
(8) Ουδείς Πληρεξούσιος Διευθυντής διορισθείς κατά τα
ανωτέρω απαλάττεται υπό του Εφόρου προτού υποβάλη τους
τελικούς λογαριασμούς της διαχειρίσεως του.».
8. Το άρθρον 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Διά της εξ αυτού διαγραφής των εδαφίων (2) και (3) και της
αντικαταστάσεως των δια των ακολούθων νέων εδαφίων:
«(2) Αι διά του εδαφίου (1) του άρθρου 23Α προβλεπόμενοι
επιβαρύνσεις ως και οιαδήποτε άλλη εξασφάλισις η οποία
δύναται να δοθή υπό εγγεγραμμένης εταιρείας είτε υπό τύπον
ενεχύρου είτε υπό τύπον εκχωρήσεως συμβατικών δικαιωμάτων
εγγράφεται παρά τω Εφόρω εντός χρονικού διαστήματος είκοσι
και μιας ημερών υπό της Επιτροπείας προς όφελος της οποίας
εδημιουργήθη η επιβάρυνσις. Οιαδήποτε υποθήκη επί ακινήτου
ιδιοκτησίας η οποία εγγράφεται εις το Κτηματολόγιον κοινο
ποιείται εις τον Έφορον.
(3) Ο Έ φ ο ρ ο ς τηρεί Μητρώον Επιβαρύνσεως Συνεργατικών
Εταιρειών εντός του οποίου καταχωρούνται λεπτομέρειαι όλων
των υ π ' αυτού ληφθεισών επιβαρύνσεων και εκδίδει πιστο
ποιητικόν εγγραφής της επιβαρύνσεως προς την Εταιρείαν προς
όφελος της οποίας δημιουργείται η επιβάρυνσις».
(β) διά της εκ του εδαφίου (5) αυτού διαγραφής των λέξεων «τον
Έπαρχον» (δευτέρα γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά
της λέξεως «αυτόν»·
(γ) διά της εξ αυτού διαγραφής του εδαφίου (6) και της αντι
καταστάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου:
«(6)—(α) Αι εγγραφαί επιβαρύνσεως εις το Μητρώον συμ
φώνως των ανωτέρω διατάξεων καταχωρούνται χρονολογικώς
και εις περίπτωσιν εγγραφής πλέον της μιας επιβαρύνσεως υφ'
οιασδήποτε εγγεγραμμένης εταιρείας αποδίδεται εις εκάστην
τοιαύτην έπιβάρυνσιν η αντίστοιχος προτεραιότης.
(β) Η εγγραφή επιβαρύνσεως ως ανωτέρω
λογίζεται ως
καθιστώσα γνωστήν την έπιβάρυνσιν εις παν πρόσωπον συναλ .
λαττόμενον
αναφορικώς
προς
οιανδήποτε
βεβαρημένην
περιουσίαν:
Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι διαλαμβανομένων
επηρεάζει οιανδήποτε αξίωσιν της Δημοκρατίας δι* οφειλή ν
φόρων πάσης φύσεως εφ* όσον ούτοι κατέστησαν πληρωτέοι
καθ' οιανδήποτε περίοδον προ της δυνάμει της επιβαρύνσεως
σκοπούμενης ή επιδιωκόμενης εκποιήσεως των βεβαρημένων
στοιχείων.»  και

Τροποποίησις
™" βασικού
νόμου.
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Τροποποίησις
του βασικού
νόμου διό της
εν αυτώ
προσθήκης
νέου άρθρου.

Τροποποίησις
του άρθρου 37
του βασικού
νόμου.

Τροποποίησις
του άρθρου 40
του βασικού
νόμου.
Τροποποίησις
του άρθρου 43
του βασικού
νόμου.
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(γ) διά της εκ του εδαφίου (7) αυτού διαγραφής των λέξεων
«Έπαρχον»
και «Έπαρχος» (έκτη γραμμή) και της αντι
καστάσεώς των διά των λέξεων «Έφορον» και «Έφορος»,
αντιστοίχως.
9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αυτώ προσθήκης, ευθύς
μετά το άρθρον 24 αυτού, του ακολούθου νέου άρθρου:
«Αδίκημα υπό 24Α.—(1) Παν πρόσωπον διοριζόμενον ως Πληρεξούσιος
Πληρε
Διευθυντής δυνάμει διακυμαινομένης επιβαρύνσεως και το
ξουσίου
οποίον παραλείπει να συμμορφωθεί προς τας διατάξεις των
Διευθυντού.
εδαφίων (7)(α) και (β) και (8) του άρθρου 23Α είναι ένοχον
αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται
εις
φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εις χρημα
τικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας ή εις
αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής
τοιαύτης.
(2) Διά του παρόντος διευκρινίζεται ότι ο όρος 'Πληρε
ξούσιος Διευθυντής' είναι αντίστοιχος του 'Παραλήπτου
Διευθυντού' του διοριζομένου δυνάμει επιβαρύνσεως ήτις
δημιουργείται συμφώνως του περί Εταιρειών Νόμου.
Κεφ. 113.
(3) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (4) του
άρθρου 23Α, η εκτέλεσις των καθηκόντων παντός Πληρε
ξουσίου Διευθυντού θα διέπηται υπό των αρχών αι οποίαι
εφαρμόζονται εις την περίπτωσιν ΠαραλήπτουΔιευθυντού
διοριζομένου κατ' ακολουθίαν του εγγράφου επιβαρύνσεως
και ουχί διά δικαστικού διατάγματος ως προνοείται εις τον
Κεφ. 113.
περί Εταιρειών Νόμον.».
10. Το εδάφιον (1) του άρθρου 37 του βασικού νόμου τροποποιείται
διά της εκ της επιφυλάξεως αυτού διαγραφής των λέξεων «ή εις
οιανδήποτε ένωσιν προσώπων μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος, η
οποία» (τετάρτη, πέμπτη και έκτη γραμμαί) και της αντικαταστάσεως
των διά των λέξεων «ή εις οιονδήποτε φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον το
οποίον».
11. Η παράγραφος (α) του άρθρου 40 του βασικού νόμου τροπο
ποιείται διά της εν αυτή ενθέσεως, ευθύς μετά την λέξιν «ακινήτου»
(έκτη γραμμή), των λέξεων «ή κινητής».
12. Το άρθρον 43 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν τω
τέλει αυτού προσθήκης του ακολούθου νέου εδαφίου:
«(3) Εάν καθ' οιονδήποτε χρόνον προ της ενάρξεως ή κατά την
διάρκειαν της δυνάμει του άρθρου 42 προβλεπομένης εξετάσεως ή
επιθεωρήσεως η Επιτροπεία εγγεγραμμένης εταιρείας ή μέλη αυτής
ήθελον παραιτηθή ούτως ώστε τα εναπομείναντα μέλη να μην
αποτελούν απαρτίαν, ο Έφορος οφείλει να διορίζη έτερα πρόσωπα
ίνα διευθύνουν τας υποθέσεις της εγγεγραμμένης εταιρείας διά
περίοδον μέχρι τριών μηνών:
Νοείται ότι εντός της ως άνω περιόδου των τριών μηνών ο
Έφορος θα συγκαλή έκτακτον γενικήν συνέλευσιν των μελών εις
αντικατάστασιν της παραιτηθείσης επιτροπείας ή των παραιτη
θέντων μελών.
Η ούτως εκλεγείσα Επιτροπεία ή τα μέλη θα κατέχουν το αξίωμα
των μέχρι της εκλογής νέας Επιτροπείας υπό της επομένης γενικής
συνελεύσεως.».
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13. Το άρθρον 44 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ αυτού
διαγραφής της φράσεως «ούτος δύναται να υποβάλη αίτησιν εις το
Δικαστή ριον διά εκκαθάρισιν ταύτης, και το Δικαστήριον κέκτηται
εξουσίαν όπως εκδώση διάταγμα εκκαθαρίσεως και ορίση εκκαθαριστήν
υπό τοιούτους όρους οι οποίοι θα καθορίζωνται εις το διάταγμα.» και
της αντικαταστάσεως της διά της φράσεως «ούτος δύναται να εκδίδη
διαταγήν εκκαθαρίσεως ταύτης, διορίζων προς τούτο εκκαθαριστήν υπό
τοιούτους όρους τους οποίους ήθελε καθορίσει.»
14. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 45 του βασικού
νόμου τροποποιείται διά της εκ του τέλους αυτής διαγραφής της άνω
τελείας και της προσθήκης της ακολούθου φράσεως «και διά τον σκοπόν
αυτόν να συναπτή δάνεια».
15. Τα άρθρα 45, 46, 47, 48, 49 και 50 του βασικού νόμου θα
αναγιγνώσκονται, ερμηνεύωνται και εφαρμόζωνται μετά των εις την
δευτέραν στήλην του Πίνακος περιγραφομένων τροποποιήσεων.

16. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αυτώ προσθήκης ευθύς
μετά το άρθρον 49 των ακολούθων νέων άρθρων:
«Αναστολή
49Α.—(1) Ο Έφορος δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον
διαταγής
μετά την έκδοσιν διαταγής εκκαθαρίσεως, τη αιτήσει του
εκκαθαρίσεως
εκκαθαριστού ή οιουδήποτε μέλους ή πιστωτού της εγγε
γραμμένης εταιρείας να αναστείλη διά παντός ή δι*
ωρισμένον χρονικόν διάστημα την διαταγήν εκκαθαρίσεως
υπό τοιούτους όρους τους οποίους ήθελε κρίνει πρέπον και
εφ' όσον ήθελε ικανοποιηθή ότι τα καλώς
νοούμενα
συμφέροντα τόσον των πιστωτών όσον και των μελών της
εγγεγραμμένης εταιρείας καθώς και του συνεργατισμού
εξυπηρετούνται καλύτερον εάν επιτροπή εις την υπό εκ
καθάρισιν εταιρείαν να συνέχιση τας δραστηριότητας της.
(2) Πάσα αίτησις προς τον Έφορο ν διά την αναστολή ν
της διαταγής εκκαθαρίσεως θα πρέπει να συνοδεύηται υπό
καταστάσεως η οποία να δεικνύη το ενεργητικόν
και
παθητικόν της εταιρείας και να συνοδεύηται υπό εκθέσεως η
οποία να περιέχη όλα τα θέματα και γεγονότα
άτινα
συνηγορούν υπέρ της αναστολής της εκκαθαρίσεως.
(3) Διαταγή αναστολής εκκαθαρίσεως εκδιδομένη υπό του
Εφόρου θα δημοσιεύηται πάραυτα εις τον Τύπον και θα
ισχύη από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως αυτής.
Σχέδιον
49Β.—(1) Ο Έφορος δύναται, τη αιτήσει εγγεγραμμένης
Διευθετήσεως. ε τ α ιρείας ή μελών ή πιστωτών αυτής να διάταξη την
σύγκλησιν εκτάκτου γενικής συνελεύσεως των Μελών! της
Εταιρείας κατά την οποίαν εάν κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν
τα μέλη αποφασίσουν υπέρ της διευθετήσεως αντί της
διαλύσεως τότε η επιτροπεία της Εταιρείας προχωρεί εις την
ετοιμασίαν εγγράφου Σχεδίου Διευθετήσεως το οποίον και
υποβάλλει εις τον Έφορον.
(2) Σχέδιον Διευθετήσεως υποβαλλόμενον εις τον Έφορον
δέον όπως περιέχη όλας τας αναγκαίας πληροφορίας και
λεπτομέρειας ως προς το ενεργητικόν και παθητικόν της
εταιρείας, το ποσοστόν το οποίον θα πληρωθή εις τους

Τροποποίησις
του άρθρου 44
του βασικού
νόμου.

Τροποποίησις
του άρθρου 45
του βασικού
νόμου.
Τροποποίησις
των άρθρων
45, 46, 47, 48.
49 και 50 του
βασικού
νόμου.
Πίναξ.
Τροποποίησις
του βασικού
νόμου διά της
εν αυτώ
προσθήκης
νέων άρθρων.
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πιστωτάς εάν το Σχέδιον ήθελεν εγκριθή και τον χρόνον της
αποπληρωμής καθώς και Έκθεσιν ως προς την βιωσιμότητα
της εταιρείας.
(3) Ουδέν Σχέδιον Διευθετήσεως εγκρίνεται υπό του Εφό
ρου εφ' όσον προκύπτη ότι δεν υπήρξε συμμόρφωσις προς
τας προνοίας του Νόμου ή ότι δεν θα ήτο δίκαιον ή πρέπον
υπό τας περιστάσεις να αποφευχθή η διάλυσις της εταιρείας
διά του Σχεδίου Διευθετήσεως ή ακόμη διότι η διά του
Σχεδίου προτεινομένη διευθέτησις είναι τοιαύτη ώστε να μην
είναι λογικόν να αναμένεται ότι θα γίνη αποδεκτή.
(4) Έφ' όσον ο Έφορος κρίνη λογικόν το προτεινόμενον
Σχέδιον Διευθετήσεως συγκαλεί έκτακτον γενικήν συνέλευσιν
των Μελών εις την οποίαν καλούνται να προσέλθουν και οι
πιστωταί.
(5) Πάσα ειδοποίησις διά την σύγκλησιν της εις το
εδάφιον (4) προβλεπομένης συνελεύσεως θα προβλέπη ότι
έκαστον μέλος και έκαστος πιστωτής δύνανται να λάβουν
από τα εγγεγραμμένα Γραφεία της εταιρείας και καθ'
οιονδήποτε εργάσιμον χρόνον μετά την ειδοποίησιν αντί
γραφον του Σχεδίου Διευθετήσεως.
(6) Εάν το Σχέδιον Διευθετήσεως εγκριθή υπό της κατά το
εδάφιον (4) προβλεπομένης συνελεύσεως ως εν τη επιφυλάξει
του παρόντος εδαφίου
προβλέπεται, τότε το
Σχέδιον
Διευθετήσεως επικυρούται υπό του Εφόρου και δεσμεύει την
εταιρείαν, τα μέλη και τους πιστωτάς αυτής από της
δημοσιεύσεως αυτού εις τον Τύπον:
Νοείται ότι ουδέν Σχέδιον Διευθετήσεως θεωρείται ως
εγκριθέν υπό της Συνελεύσεως εκτός εάν τούτο εγκριθή διά
πλειοψηφίας τουλάχιστον εκ τριών τετάρτων των μελών και
των πιστωτών των αντιπροσωπευόντων τα τρία τέταρτα του
συνολικού ύψους των πιστώσεων ως εάν αι πλειοψηφίαι
αύται ελαμβάνοντο εις ξεχωριστός συνελεύσεις των μελών
και των πιστωτών αυτής.
(7) Ουδέν των εν τω παρόντι διαλαμβανομένων επηρεάζει
τα δικαιώματα των εξησφαλισμένων πιστωτών της εταιρείας:
Νοείται ότι οιοσδήποτε εξησφαλισμένος πιστωτής δικαι
ούται να συμμετάσχη του Σχεδίου Διευθετήσεως διά γραπτής
συγκαταθέσεως αυτού προς την εταιρείαν και τον Έφορον.
(8) Πας εξησφαλισμένος πιστωτής ο οποίος συγκατα
τίθεται και επιθυμεί να συμμετάσχη εις το Σχέδιον Διευθε
τήσεως υποχρεούται όπως ευθύς ως τούτο ζητηθή μετά την
δημοσίευσιν του εγκριθέντος Σχεδίου Διευθετήσεως και υπό
τους όρους και αποζημιώσεις (indemnities), οι οποίοι ή αι
οποίαι θα περιέχωνται εις το Σχέδιον εκχώρηση προς την
Επιτροπείαν της Εταιρείας διά τους σκοπούς του Σχεδίου
Διευθετήσεως τα δικαιώματα του δυνάμει οιασδήποτε επι
βαρύνσεως την οποίαν κέκτηται επί της περιουσίας της
Εταιρείας.
(9) Ο Ορος 'διευθέτησις' συμπεριλαμβάνει και την συν
εισφοράν χρημάτων υπό των μελών διά τους σκοπούς της
διευθετήσεως και την κατ' ακολουθίαν μείωσιν ή ανα
διάρθρωσιν του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.».
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17. Το άρθρον 51 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται
διά του ακολούθου νέου άρθρου:
«Έκδοσις
51. Οσάκις ο Έφορος πεισθή ότι οιονδήποτε πρόσωπον με
προσωρινής
σκοπόν
να ματαίωση ή καθυστέρηση την εκτέλεσιν οιασδή
διαταγής,
ποτε διαταγής η οποία δυνατόν να εξεδόθη εναντίον αυτού
κλπ.
δυνάμει του άρθρου 45 ή 50, ή εις την περίπτωσιν διαιτησίας
μέχρι της επιλύσεως της διαφοράς, ο Έφορος δύναται, εκτός
εάν δοθή επαρκής ασφάλεια προς τούτο, να προβή εις την
έκδοσιν προσωρινής διαταγής απαγορευούσης την αποξέ
νωσιν της τοιαύτης περιουσίας.».
18. Το εδάφιον (1) του άρθρου 52 του βασικού νόμου τροποποιείται
διά της εξ αυτού διαγραφής των λέξεων «προς συνδιαλλαγήν» (τελευταία
γραμμή) και της ενθέσεως της τελείας ευθύς μετά την λέξιν «Έφορον»
(τελευταία γραμμή).
19. Η παράγραφος (ιη) του εδαφίου (2) του άρθρου 53 τροποποιείται
διά της εξ αυτής διαγραφής των λέξεων «και την ακολουθητέαν ενώπιον
του Εφόρου ή του τοιούτου διαιτητού ή διαιτητών διαδικασίαν» (δευτέρα
και τρίτη γραμμαί).
20. Το άρθρον 61 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ αυτού
διαγραφής των λέξεων «εις ημερομηνίαν ορισθησομένην υπό του
Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εις την
επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας» και της αντικαταστάσεως των διά
των λέξεων «από της 1ης Αυγούστου 1987, εκτός εάν το Υπουργικόν
Συμβούλιον, διά γνωστοποιήσεως του δημοσιευομένης εις την επίσημον
εφημερίδα της Δημοκρατίας ήθελεν ορίσει ενωρίτερον.».

Πρώτη Στήλη
Άρθρα
45

46

Διαγραφή κα
αντικατά
στασις του
άρθρου 51
του βασικού
νόμου διά
νέου άρθρου.

Τροποποίησις
του άρθρου 52
του βασικού
νόμου.
Τροποποίησις
του άρθρου S3
του βασικού
νόμου.
Τροποποίησις
του άρθρου 61
του βασικού
νόμου.

ΠΙΝΑΞ
(Άρθρον 15)
Δευτέρα Στήλη
Τροποποιήσεις
(α) Η λέξις «Δικαστηρίου» (πρώτη γραμμή) εις το εδάφιον (1)
ν ' αντικατασταθή διά της λέξεως «Εφόρου»,
(β) Η λέξις «διατάγματος» όπου απαντάται εις τας παρα
γράφους (γ), (δ), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) ν ' αντι
κατασταθή διά της λέξεως «διαταγής»,
(γ) Η λέξις «Δικαστηρίου» (τετάρτη γραμμή) εις την παρά
γραφον (η) του εδαφίου (1) ν ' αντικατασταθή διά της
λέξεως «Εφόρου»,
(δ) Αι λέξεις «έφεσιν εις το Δικαστή ριον» (πέμπτη γραμμή)
εις το εδάφιον (2) ν* αντικαταστάθώσι διά των λέξεων
«ιεραρχικήν προσφυγήν εις τον Υπουργόν».
(3) Να διαγραφή το εδάφιον (3) και ν* αντικατασταθή διά του
ακολούθου:
«(3) Πάσα διαταγή εκδιδομένη υπό εκκαθαριστού
εκτελείται κατά τον αυτόν τρόπον ως εκτελείται διά
ταγμα του Δικαστηρίου.».
Αι λέξεις «Δικαστηρίου», «το Δικαστήριον», «οιονδήποτε
διάταγμα», «νέον διάταγμα», «διάταγμα» και «διατάγματος»,
όπου απαντώνται εις το εδάφιον (1), ν ' αντικαταστάθώσι διά
των λέξεων «Εφόρου», «τον Έφορον», «οιανδήποτε διαταγήν»,
«νέαν διαταγήν», «διαταγήν» και «διαταγής», αντιστοίχως.
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Η λέξις «Δικαστηρίου» (τρίτη γραμμή) ν* αντικατασταθή διά
της λέξεως «Εφόρου».
Αι λέξεις «διάταγμα ακυρούν» και «του τοιούτου διατάγ
ματος», ν* αντικατασταθώσι διά των λέξεων «διαταγήν ακυ
ρούσαν» και «της τοιαύτης διαταγής», αντιστοίχως.
Η λέξις «διάταγμα» εις το εδάφιον (1) ν ' αντικατασταθή διά
της λέξεως «διαταγή».
Αι λέξεις «το Δικαστή ριον» και «διάταγμα καλούν», οπου
δήποτε απαντώνται εις το εδάφιον (1), ν* αντικατασταθώσι διά
των λέξεων «ο Έφορος» και «διαταγήν καλούσαν», αντιστοίχως.

