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64(Ι)/2012 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 
Προοίμιο. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

E.E.: L 259, 

02.10.2009, 

σ. 14. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο· «Οδηγία 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 

2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 

78/855/ΕΟΚ και 82/191/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της 

οδηγίας 2005/56/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής 

εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων 

και διασπάσεων», 
  
 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) του 2000 

76(Ι) του 2001 

70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 

92(Ι) του 2004 

24(Ι) του 2005 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με 

τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως 

«ο βασικός νόμος»).  
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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(I) του 2009 

    42(Ι) του 2010 

60(Ι) του 2010 

88(Ι) του 2010 

53(Ι) του 2011 

117(Ι) του 2011 

145(Ι) του 2011 

157(Ι) του 2011 

198(Ι) του 2011.  

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 47Α του 

βασικού νόμου. 

2. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 47Α του 

βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με τη διαγραφή του σημείου του κόμματος και της 

λέξης «και» στο τέλος της παραγράφου και την 

προσθήκη άνω και κάτω τελείας· και 
  
  (β) με την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης 

αμέσως μετά: 
  
  «Νοείται ότι όταν η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται 

για να πραγματοποιηθεί συγχώνευση ή 

διάσπαση, για την οποία έχει συνταχθεί έκθεση – 

εκτίμηση από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ή 

δημόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής 

μετοχών για να αμειφθούν οι μέτοχοι της 
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εταιρείας που απορροφάται ή διασπάται ή η 

οποία αποτελεί το αντικείμενο της δημόσιας 

προσφοράς για αγορά ή ανταλλαγή μετοχών, η 

εκτίμηση της αξίας των εισφορών σε είδος δεν 

απαιτείται να διαπιστωθεί κατά το άρθρο 47Β, 

και». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 47Β του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 47Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (5): 

  
  «(5) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην 

περίπτωση σύστασης νέας εταιρείας μέσω 

συγχώνευσης ή διάσπασης, εφόσον για το σχέδιο 

συγχώνευσης ή διάσπασης έχει συνταχθεί έκθεση – 

εκτίμηση από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 201Γ του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 201Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση, στην επιφύλαξη της 

υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) του 

εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «στην περίπτωση 

της οριζόμενης στην υποπαράγραφο (iii) της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 

201Α εταιρικής αναδιοργάνωσης.» με τη φράση 

«στις περιπτώσεις των οριζόμενων στις 

υποπαραγράφους (ii) και (iii), της παραγράφου 

(α), του εδαφίου (1) του άρθρου 201Α εταιρικών 

αναδιοργανώσεων∙»· 
  
  (β) με την αντικατάσταση, στην επιφύλαξη της 

υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (β) του 

εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «στην περίπτωση 
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της οριζόμενης στην υποπαράγραφο (iii) της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 

201Α εταιρικής αναδιοργάνωσης.» με τη φράση 

«στις περιπτώσεις των οριζόμενων στις 

υποπαραγράφους (ii) και (iii), της παραγράφου (α) 

του εδαφίου (1), του άρθρου 201Α εταιρικών 

αναδιοργανώσεων.»· 
  
  (γ) με την αντικατάσταση, στην επιφύλαξη της 

υποπαραγράφου (iv) της παραγράφου (β) του 

εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «στην περίπτωση 

της οριζόμενης στην υποπαράγραφο (iii) της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 

201Α εταιρικής αναδιοργάνωσης.» με τη φράση 

«στις περιπτώσεις των οριζόμενων στις 

υποπαραγράφους (ii) και (iii), της παραγράφου 

(α), του εδαφίου (1) του άρθρου 201Α εταιρικών 

αναδιοργανώσεων.»· 
  
  (δ) με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου 

(δ) του εδαφίου (1) αυτού, του σημείου της τελείας 

με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την 

προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης 

επιφύλαξης: 
  
  «Νοείται ότι συγχωνευόμενη ή διασπώμενη 

εταιρεία απαλλάσσεται από την πιο πάνω 

υποχρέωση δημοσίευσης εφόσον, για συνεχή 

χρονική περίοδο που αρχίζει τουλάχιστον ένα 

μήνα πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη 

γενική συνέλευση, η οποία θα αποφανθεί για το 

σχέδιο συγχώνευσης ή διάσπασης, και λήγει το 

ενωρίτερο κατά την περάτωση της γενικής αυτής 
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συνέλευσης, δημοσιεύει το σχέδιο της 

συγχώνευσης ή της διάσπασης αυτής στην 

ιστοσελίδα της, χωρίς επιβάρυνση για το κοινό. 

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας διατηρούνται για 

περίοδο ενός μηνός μετά τη γενική συνέλευση.  Η 

περίοδος αυτή παρατείνεται για χρονικό 

διάστημα ανάλογο προς τη διακοπή της 

πρόσβασης στην ιστοσελίδα, η οποία οφείλεται 

σε τεχνικούς ή άλλους λόγους.»· 
  
  (ε) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του 

εδαφίου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο (α): 
  
  «(α) Οι σύμβουλοι κάθε μίας από τις εταιρείες 

που συγχωνεύονται ή διασπώνται συντάσσουν 

λεπτομερή γραπτή έκθεση που εξηγεί και 

δικαιολογεί από οικονομική και νομική άποψη το 

σχέδιο συγχώνευσης ή διάσπασης και, ειδικά, τη 

σχέση ανταλλαγής των μετοχών. Η εν λόγω 

έκθεση αναφέρει επιπλέον τις ενδεχόμενες 

ειδικές δυσκολίες εκτιμήσεως που έχουν 

προκύψει: 
  
  Νοείται ότι, σε περίπτωση διάσπασης, η ως άνω 

γραπτή έκθεση αναφέρει επιπλέον, κατά 

περίπτωση, το γεγονός της κατάρτισης έκθεσης 

για την εκτίμηση της αξίας των εισφορών σε είδος 

σύμφωνα με το άρθρο 47Β.»· 
  
  (στ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του 

εδαφίου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα 
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παράγραφο (γ):  
   
  «(γ) Οι σύμβουλοι κάθε συμμετέχουσας στη 

συγχώνευση ή διάσπαση εταιρείας ενημερώνουν 

τη γενική συνέλευση της εταιρείας τους, καθώς 

και τα διοικητικά συμβούλια των άλλων 

συμμετεχουσών εταιρειών, ώστε τα τελευταία να 

δύνανται να ενημερώσουν τις γενικές 

συνελεύσεις τους σχετικά με κάθε σημαντική 

μεταβολή του ενεργητικού και του παθητικού που 

σημειώθηκε ανάμεσα στην ημερομηνία 

κατάρτισης του σχεδίου συγχώνευσης ή 

διάσπασης και την ημερομηνία διεξαγωγής των 

γενικών συνελεύσεων, οι οποίες καλούνται για να 

αποφασίσουν επί του σχεδίου συγχώνευσης ή 

διάσπασης.»· 
  
  (ζ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 

(γ) του εδαφίου (2) αυτού, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (δ): 
  
  «(δ) Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 

(α) ή/και τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

παράγραφο (γ) δεν απαιτούνται, εάν όλοι οι 

μέτοχοι καθώς και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που 

παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε κάθε μία από τις 

εταιρείες που συμμετέχουν στη συγχώνευση ή 

διάσπαση συμφωνήσουν επ’ αυτού.»· 
  
  (η) με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως 

πριν το σημείο της άνω και κάτω τελείας, της 

ακόλουθης φράσης: 
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  «ή στην περίπτωση που έχει δώσει τη 

συγκατάθεσή του για τη χρήση, από την εταιρεία, 

ηλεκτρονικών μέσων για τη διαβίβαση 

πληροφοριών, να ζητήσει την αποστολή, μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των ακόλουθων 

εγγράφων»· 
  
  (θ) με την αντικατάσταση, στο τέλος της 

υποπαραγράφου (ii) της δεύτερης επιφύλαξης της 

παραγράφου (γ) του εδαφίου (4) αυτού, του 

σημείου του κόμματος με το σημείο της άνω και 

κάτω τελείας και την προσθήκη αμέσως μετά των 

ακόλουθων δύο επιφυλάξεων: 
  
 

 

 

 

 

190(I) του 2007 

  72(I) του 2009. 

 «Νοείται έτι περαιτέρω ότι, το δικαίωμα μετόχου 

δυνάμει του παρόντος εδαφίου δεν υφίσταται, 

στην περίπτωση που η εταιρεία δημοσιεύει 

εξαμηνιαία οικονομική έκθεση σύμφωνα με το 

άρθρο 10 του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας 

(Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε 

Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου, την οποία καθιστά 

διαθέσιμη στους μετόχους: 
  
  Νοείται έτι περαιτέρω ότι, δεν απαιτείται η 

σύνταξη ενδιάμεσων λογαριασμών, εάν όλοι οι 

μέτοχοι καθώς και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που 

παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε κάθε μία από τις 

εταιρείες που συμμετέχουν στη συγχώνευση ή 

διάσπαση συμφωνήσουν επ’ αυτού.»· 
  
  (ι) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (ε) του 

εδαφίου (4) αυτού του σημείου της τελείας με το 

σημείο της άνω τελείας στο τέλος του και την 
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αμέσως μετά προσθήκη των ακόλουθων νέων 

παραγράφων:   
  «(στ) μια εταιρεία απαλλάσσεται από την 

απαίτηση να καταστήσει τα αναφερόμενα στις 

παραγράφους (α) έως (ε) έγγραφα διαθέσιμα στο 

εγγεγραμμένο γραφείο της εάν, για συνεχή 

χρονική περίοδο που αρχίζει τουλάχιστον ένα 

μήνα πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη 

γενική συνέλευση, η οποία καλείται να 

αποφασίσει για το σχέδιο συγχώνευσης ή 

διάσπασης, και τελειώνει το νωρίτερο κατά την 

περάτωση της γενικής αυτής συνέλευσης, τα 

καταστήσει διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της. Οι 

πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα 

της εταιρείας διατηρούνται για περίοδο ενός 

μηνός μετά τη γενική συνέλευση.  Η περίοδος 

αυτή παρατείνεται για περίοδο ανάλογη προς τη 

διακοπή της πρόσβασης στην ιστοσελίδα, η 

οποία οφείλεται σε τεχνικούς ή άλλους 

παράγοντες,  
  
  (ζ) το δικαίωμα των μετόχων να λάβουν ατελώς 

και κατόπιν απλής αιτήσεως, αντίγραφο των 

εγγράφων που αναφέρονται στις παραγράφους 

(α) έως (ε) δεν υφίσταται, εφόσον η ιστοσελίδα 

της εταιρείας παρέχει στους μετόχους τη 

δυνατότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 

που αναφέρεται στην παράγραφο (στ), να 

μεταμορφώνουν και να εκτυπώνουν τα εν λόγω 

έγγραφα: 
  
  Νοείται ότι, στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία 

καθιστά διαθέσιμα τα εν λόγω έγγραφα προς 
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επιθεώρηση από τους μετόχους στο 

εγγεγραμμένο γραφείο της.»· 
  (ια) με την αντικατάσταση, στο τέλος του εδαφίου (5) 

αυτού, του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω 

και κάτω τελείας και την προσθήκη αμέσως μετά των 

ακόλουθων επιφυλάξεων:  
  
  «Νοείται ότι, στην περίπτωση συγχώνευσης δι’ 

απορροφήσεως μίας ή περισσοτέρων εταιρειών 

από άλλη εταιρεία που της ανήκει το 90% ή 

περισσότερο, αλλά όχι το σύνολο, των μετοχών 

που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στις γενικές 

συνελεύσεις της απορροφώμενης εταιρείας,  δεν 

απαιτείται η έγκρισή της από τη γενική συνέλευση 

της απορροφώσας εταιρείας, εφόσον συντρέχουν 

οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

(i) έχει προηγηθεί δημοσίευση κατά το άρθρο 

365Α ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την 

ημέρα συγκλήσεως της γενικής 

συνελεύσεως της απορροφώσας εταιρείας 

ή των απορροφώμενων εταιρειών που 

καλούνται να αποφανθούν επί του σχεδίου 

συγχωνεύσεως,  

 

(ii) όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας αυτής, ένα 

μήνα τουλάχιστον πριν από την 

ημερομηνία σύγκλισης της γενικής 

συνέλευσης, έχουν δικαίωμα να λάβουν 

γνώση στο εγγεγραμμένο γραφείο της 

εταιρείας αυτής των εγγράφων που 

αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) 

και, κατά περίπτωση, (γ), (δ) και (ε) του 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4336, 31/5/2012 64(I)/2012



 10 

εδαφίου (4) του άρθρου 201Γ, τηρουμένων 

των προνοιών του, 

 
(iii)  ένας ή περισσότεροι μέτοχοι της 

απορροφώσας εταιρείας, οι οποίοι 

κατέχουν τουλάχιστον το 5% του 

καλυφθέντος κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα 

συγκλήσεως γενικής συνελεύσεως της 

απορροφώσης εταιρείας, που καλείται να 

εγκρίνει τη συγχώνευση: 

 
Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση 

διάσπασης, δεν επιβάλλεται η έγκριση της 

διάσπασης από τη γενική συνέλευση της 

επωφελούμενης εταιρείας, εφόσον συντρέχουν οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

(i) έχει προηγηθεί δημοσίευση κατά το άρθρο 

365Α ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την 

ημέρα συγκλήσεως της γενικής 

συνελεύσεως της διασπώμενης εταιρείας 

που καλείται να αποφανθεί επί του 

σχεδίου συγχωνεύσεως,  

 

(ii) όλοι οι μέτοχοι της επωφελούμενης 

εταιρείας, ένα μήνα τουλάχιστον πριν από 

την ημερομηνία σύγκλισης της γενικής 

συνέλευσης, έχουν δικαίωμα να λάβουν 

γνώση στο εγγεγραμμένο γραφείο της 

εταιρείας αυτής των εγγράφων που 

αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) 

και, κατά περίπτωση, (γ), (δ) και (ε) του 

εδαφίου (4) του άρθρου 201Γ, τηρουμένων 

των προνοιών του, 
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(iii)  ένας ή περισσότεροι μέτοχοι της 

επωφελούμενης εταιρείας, οι οποίοι 

διαθέτουν μετοχές που αναλογούν  

τουλάχιστον στο 5% του καλυφθέντος 

κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα συγκλήσεως 

γενικής συνελεύσεως της επωφελούμενης 

εταιρείας, που καλείται να εγκρίνει τη 

διάσπαση·»· 
  
  (ιβ) με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) του εδαφίου 

(6) αυτού· και 

 

(ιγ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6) 

αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (7): 

 

«(7) Στην περίπτωση συγχωνεύσεως δι’ 

απορροφήσεως μίας ή περισσοτέρων εταιρειών 

από άλλη εταιρεία που της ανήκει το 90% ή 

περισσότερο, αλλά όχι το σύνολο των μετοχών 

που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στις γενικές 

συνελεύσεις της απορροφώμενης εταιρείας, δεν 

επιβάλλονται οι απαιτήσεις των εδαφίων (2), (3) 

και (4), εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

 

(α) οι μειοψηφούντες μέτοχοι της απορροφωμένης 

εταιρείας μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα 

εξαγοράς των μετοχών τους εκ μέρους της 

απορροφώσης εταιρείας· 

  

(β) στην περίπτωση αυτή, οι μειοψηφούντες μέτοχοι 

έχουν αξίωση για πόσο ανάλογο προς την αξία 

των μετοχών τους· σε περίπτωση διαφωνίας, το 

ποσό αυτό καθορίζεται από το δικαστήριο.». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 201Δ του 

βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 201Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της 

υποπαραγράφου (ii), της παραγράφου (β), του εδαφίου (1) 

αυτού, με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την 

προσθήκη της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
  
       «Νοείται ότι οι πιστωτές δικαιούνται να 

απευθυνθούν στο επαρχιακό δικαστήριο με αίτημα 

να ληφθούν επαρκή μέτρα προστασίας, υπό τον όρο 

ότι μπορούν αξιόπιστα να αποδείξουν ότι, λόγω της 

συγχώνευσης, η ικανοποίηση των αξιώσεών τους 

διατρέχει κίνδυνο και ότι κανένα επαρκές μέτρο 

προστασίας δεν έχει ληφθεί από την εταιρεία.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 201 ΣΤ 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 201ΣΤ του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση, στην επιφύλαξη της παραγράφου (β) του 

εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «στην περίπτωση της 

οριζόμενης στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) 

του εδαφίου (1) του άρθρου 201Α εταιρικής 

αναδιοργάνωσης.» με τη φράση «στις περιπτώσεις των 

οριζόμενων στις υποπαραγράφους (ii) και (iii), της 

παραγράφου (α), του εδαφίου (1) του άρθρου 201Α 

εταιρικών αναδιοργανώσεων.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 201Ζ του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 201Ζ του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με την αναρίθμηση του εδαφίου (2) αυτού σε 

παράγραφο (α) αυτού∙ και 
   
 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά 

τη νέα παράγραφο (α) αυτού, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (β): 
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  «(β) Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή στην 

περίπτωση της οριζόμενης στην 

υποπαράγραφο (ii), της παραγράφου (α), του 

εδαφίου (1) του άρθρου 201Α εταιρικής 

αναδιοργάνωσης.». 
   
Τροποποίηση του 

άρθρου 201Γ του 

βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο 201IΓ του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, του σημείου της 

τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την 

προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
  
  «Νοείται ότι καθεμία από τις συγχωνευόμενες 

κυπριακές εταιρείες απαλλάσσεται από την πιο 

πάνω υποχρέωση δημοσίευσης, εφόσον για συνεχή 

χρονική περίοδο που αρχίζει τουλάχιστον ένα μήνα 

πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη γενική 

συνέλευση, η οποία θα αποφανθεί για το κοινό 

σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, και λήγει το 

ενωρίτερο κατά την περάτωση της γενικής αυτής 

συνέλευσης, δημοσιεύει το εν λόγω σχέδιο στην 

ιστοσελίδα της, χωρίς επιβάρυνση για το κοινό.  Οι 

πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα 

της εταιρείας διατηρούνται για περίοδο ενός μηνός 

μετά τη γενική συνέλευση.  Η περίοδος αυτή 

παρατείνεται για χρονικό διάστημα ανάλογο προς τη 

διακοπή της πρόσβασης στην ιστοσελίδα, η οποία 

οφείλεται σε τεχνικούς ή άλλους λόγους.».  
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