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ΕΠΑΡΥΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ ΛΕΜΕΟΤ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Ν. Μαζεθνιψλε, Δ.Γ. 

 

Αξ. Αίηεζεο 190 /2016 

Αλαθνξηθά κε ηνλ Πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν Κεθ. 113, άξζξα 203, 209, 211 (ε), 

212 (α), (γ), 213 (1), 214(1), 218 (2) & 333 

θαη 

Αλαθνξηθά κε ηελ ΡΣ PLATINUM PUBLIC LIMITED (Αξ. Δγγξαθήο HE 

83115) απφ ηελ Λεκεζφ (ζε εθθαζάξηζε) 

 

θαη 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ αίηεζε ηεο PUBLIC JOINT – STOCK COMPANY «ALFA 

BANK», απφ ηελ Οπθξαλία 

 

____________________ 

 

Ημεπομηνία:  27 Μαξηίνπ 2020 

Εμθανίζειρ:  

 

Γηα αηηεηέο: θ. σηήξεο Κψζηα γηα ηέιηνο Ακεξηθάλνο & ηα ΓΔΠΔ 

Γηα θαζ’ νπ ε αίηεζε 2: θα Μ. Βηνιάξε γηα Α. Μ. νθνθιένπο & ηα ΓΔΠΔ  

Γηα θαζ’ νπ ε αίηεζε 3: θ. Υ. Αξηέκεο 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

(Αίηηζη ημεπ. 28.1.19 για Δημόζια Εξέηαζη) 

 

Με ηελ ππφ εμέηαζε αίηεζε νη αηηεηέο αηηνχληαη σο αθνινχζσο: 

 

Α.  Οδεγίεο θαη/ή Γηάηαγκα ηνπ Γηθαζηεξίνπ κε ην νπνίν λα δηαηάζζνληαη νη 

δηεπζπληέο ηεο ππό εθθαζάξηζε εηαηξείαο ΡΣ PLATINUM PUBLIC LIMITED 

(Αξ. Δγγξαθήο HE 83115) (εθεμήο «ε Δηαηξεία»), Δθαηεξίλε Αξακπίδνπ 

θαη νθνθιένπο Χξπζόζηνκνο σο επίζεο θαη ν ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο, θ. 
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Πέηξνο Ναθνύδη. όπσο παξνπζηαζηνύλ ελώπηνλ ηνπ Δπαξρηαθνύ 

Γηθαζηεξίνπ Λεκεζνύ, ζε νπνηαδήπνηε εκεξνκελία ζεσξεί ην Γηθαζηήξην 

δίθαηε θαη/ή εύινγε ππό ηηο πεξηζηάζεηο γηα λα πξνζαγάγνπλ ζην 

Γηθαζηήξην θάζε βηβιίν θαη/ή έγγξαθν θαη/ή ινγαξηαζκνύο θαη/ή ζπκθσλίεο 

θαη/ή ινγηζηηθά βηβιία θαη/ή άιια ζρεηηθά έγγξαθα θαη/ή έγγξαθα θαη/ή 

πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ή ζηνλ έιεγρν ησλ ζε ζρέζε κε 

ηελ πεξηνπζία θαη/ή ηηο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο, ΡΣ PLATINUM PUBLIC 

LIMITED (ππό εθθαζάξηζε). 

 

Β. Οδεγίεο θαη/ή δηάηαγκα ηνπ Γηθαζηεξίνπ πνπ λα δηαηάδεη ηνπο δηεπζπληέο 

ηεο Δηαηξείαο, Δθαηεξίλε Αξακπίδνπ θαη νθνθιένπο Χξπζόζηνκνο σο 

επίζεο θαη ηνλ ειεγθηή ηεο Δηαηξείαο, θ. Πέηξν Ναθνύδη, όπσο 

παξνπζηαζηνύλ ελώπηνλ ηνπ Δπαξρηαθνύ Γηθαζηεξίνπ Λεκεζνύ, ζε 

νπνηαδήπνηε εκεξνκελία ζεσξεί ην Γηθαζηήξην δίθαηε θαη/ή εύινγε ππό ηηο 

πεξηζηάζεηο, ώζηε λα εμεηαζηνύλ ελόξθσο ζρεηηθά κε όια ηα έγγξαθα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Α αλσηέξσ. 

 

Γ. Οδεγίεο θαη/ή δηάηαγκα ηνπ Γηθαζηεξίνπ πνπ λα δηαηάδεη ηνπο δηεπζπληέο 

ηεο Δηαηξείαο, Δθαηεξίλε Αξακπίδνπ θαη νθνθιένπο Χξπζόζηνκνο σο 

επίζεο θαη ηνλ ειεγθηή ηεο Δηαηξείαο, θ. Πέηξν Ναθνύδη, όπσο 

παξνπζηαζηνύλ ελώπηνλ ηνπ Δπαξρηαθνύ Γηθαζηεξίνπ Λεκεζνύ, ζε 

νπνηαδήπνηε εκεξνκελία ζεσξεί ην Γηθαζηήξην δίθαηε θαη/ή εύινγε ππό ηηο 

πεξηζηάζεηο, ώζηε λα εμεηαζηνύλ δεκόζηα αλαθνξηθά κε πεξηνπζία ηεο 

Δηαηξείαο θαη/ή λα δώζνπλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ζπλαιιαγέο, 

ππνζέζεηο ή πεξηνπζία ηεο Δηαηξείαο θαη/ή ηελ εκπνξία θαη/ή δηεύζπλζε ηεο 

εηαηξείαο θαη/ή αλαθνξηθά κε ηελ πξναγσγή θαη/ή δηεθπεξαίσζε θαη/ή 

δηεμαγσγή ησλ εξγαζηώλ θαη/ή ππνζέζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη/ή ηελ 

ζπκπεξηθνξά θαη/ή ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξεία. 

 

Γ. Οπνηαδήπνηε άιιε ζεξαπεία θαη/ή δηάηαγκα ήζειε θξίλεη σο αλαγθαίν ην 

ζεβαζηό Γηθαζηήξην ππό ηηο πεξηζηάζεηο. 

 

Δ. Σα έμνδα ηεο παξνύζαο αίηεζεο πιένλ Φ.Π.Α, πιένλ έμνδα επίδνζεο.» 
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Ωο αλαθέξεηαη ζηε λνκηθή βάζε ηεο αίηεζεο, απηή ζηεξίδεηαη ζηα άξζξα 

233(1) - (3), 234(3), 233Α, . 255(1) - (4), 256(2) - (8), 256Α(1) - (5), 256Β, 

286(1) - (3), 290(1) - 290(3), 291, 337, 338, 339( 1) - (3), 340( 1) - (7), 341 (1) 

- (6), 342, 343 (1) - (3), 344 θαη 384 ηνπ Πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113, 

ζηνπο πεξί Δηαηξεηψλ Γηαδηθαζηηθνχο Καλνληζκνχο θ. 1, 2, 3, θαη 4, ζηνπο 

Θεζκνχο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, Γηαηαγή 48. ΘΘ. 1 - 4 θαη 6-9 ζηε ζρεηηθή επί 

ηνπ ζέκαηνο λνκνινγία θαη ζηε ζπκθπή εμνπζία, ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα θαη ηελ 

πξαθηηθή ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

 

Η αίηεζε ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ έλνξθε δήισζε ηεο Άληξεο Αλησλίνπ, ε 

νπνία πέξαλ απφ ηελ θαηάξηηζε θαη εκπεηξία ηεο, αλαθέξεη φηη είλαη κηα εθ ησλ 

εθθαζαξηζηψλ ηεο εηαηξείαο ΡΣ Platinum Public Limited (εθεμήο ε «Δηαηξεία»), 

καδί κε ηνλ θ. Υξηζηάθε Ιαθσβίδε θαη είλαη εμνπζηνδνηεκέλε θαη απφ ηνλ 

ηειεπηαίν γηα λα πξνβεί ζηελ έλνξθε δήισζε πνπ ζπλνδεχεη ηελ ππφ εμέηαζε 

αίηεζε.  Ωο αλαθέξεη ηφζν ν θ. Ιαθσβίδεο φζν θαη ε ίδηα είλαη αδεηνδνηεκέλνη 

ζχκβνπινη αθεξεγγπφηεηαο κε αξθεηά ρξφληα εκπεηξίαο ζε, κεηαμχ άιισλ, 

ζέκαηα δηαρεηξίζεσλ θαη εθθαζαξίζεσλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη δηαζπλνξηαθέο 

ππνζέζεηο αθεξεγγπφηεηαο. 

 

Αλαθέξεηαη αθνινχζσο ζηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηεο «Δηαηξείαο» ζηηο 

αιιαγέο νλνκάησλ ηεο, ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο, ην κεηνρηθφ ηεο 

θεθάιαην θαζψο θαη ζηνπο δηεπζπληέο ηεο αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα φηη 

Γηεπζπληέο ηεο «Δηαηξείαο» ζήκεξα είλαη ε Δθαηεξίλε Αξακπίδνπ θαη ν 

νθνθιένπο Υξπζφζηνκνο, ελψ Γξακκαηέαο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε Διέλε 

Κνξειίδνπ. (βι. Σεκμήπιο 1 ειεθηξνληθή έξεπλα ηνπ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ). 

Ωο επεμεγεί ε παξνχζα αίηεζε θαηαρσξήζεθε απφ ηελ ίδηα θαη ηνλ θ. 

Υξηζηάθε Ιαθσβίδε, σο Δθθαζαξηζηέο ηεο «Δηαηξείαο», ελαληίνλ ησλ 

δηεπζπληψλ ηεο «Δηαηξείαο», Δθαηεξίλεο Αξακπίδνπ θαη νθνθιένπο 

Υξπζφζηνκν, σο επίζεο θαη ελαληίνλ ηνπ θ. Πέηξνπ Ναθνχδη, ν νπνίνο κε 

βάζε ηηο ηειεπηαίεο εμειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην 

2015 θαη ηηο νπνίεο ηνπο παξάδσζε ε εηαηξεία Alfa-Bank Οπθξαλίαο (αηηεηέο 

θαη πηζησηέο ζηελ αίηεζε εθθαζάξηζεο), θαίλεηαη λα ήηαλ ν ειεγθηήο ηεο 
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«Δηαηξείαο», θάηη πνπ επηβεβαίσζε θαη ν ίδηνο θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο 

πνπ είραλ ζηα γξαθεία ηνπ ζηηο 17/7/2018. 

 

Ωο επίζεο αλαθέξεη ε νκλχνπζα, ζηηο 10/05/2018 εθδφζεθε απφ ην 

Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην Λεκεζνχ Γηάηαγκα Δθθαζάξηζεο ηεο «Δηαηξείαο» ζηα 

πιαίζηα ηεο Αίηεζεο κε αξηζκφ 190/2016. (βι. Σεθκήξην 2).  Με δηάηαγκα 

Γηθαζηεξίνπ εκεξ. 4.7.2018 θαη θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ Δπίζεκνπ Παξαιήπηε, ν 

θ. Ιαθσβίδεο θαη ε ίδηα δηνξίζηεθαλ σο Δηδηθνί Γηαρεηξηζηέο/ Special Managers 

ηεο «Δηαηξείαο» κε εμνπζίεο πνπ πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ εληνπηζκφ 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο, ελψ πεξαηηέξσ ππήξρε 

ππνρξέσζε ηαθηηθήο ελεκέξσζεο ηνπ Δπίζεκνπ Παξαιήπηε γηα ηηο ελέξγεηεο 

θαη επξήκαηα ηνπο (βι.Σεκμήπιο 3). ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ πξνεγήζεθε λέα 

αίηεζε ηνπ Δπίζεκνπ Παξαιήπηε, εθδφζεθε ζηηο 21.11.2018  δηάηαγκα 

Γηθαζηεξίνπ κε ην νπνίν δηνξίζηεθαλ καδί κε ηνλ θ. Υξηζηάθε Ιαθσβίδε σο 

ζπλεθθαζαξηζηέο ηεο «Δηαηξείαο», ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ Δπίζεκνπ 

Παξαιήπηε. (βι. Σεκμήπιο 4)  

 

Δλ ησ κεηαμχ είρε πξνεγεζεί, σο αλαθέξεη, επηζηνιή πξνο ηνπο δηεπζπληέο 

ηεο «Δηαηξείαο» εκεξ. 18/8/2018 (Σεκμήπιο 5) κε ηελ νπνία ελεκεξψλνληαλ 

γηα ηνλ κέρξη ηφηε δηνξηζκφ ηνπο σο Δηδηθνί Γηαρεηξηζηέο ηεο Δηαηξείαο θαη κε 

ηελ νπνία δεηνχζαλ ηε δηεπζέηεζε ζπλάληεζεο καδί ηνπο γηα λα ζπδεηήζνπλ 

ηηο ππνζέζεηο ηεο «Δηαηξείαο» αιιά θαη πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηα 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία.  Δπίζεο ζηηο 17/7/2018 είραλ, ππφ ηελ ηδηφηεηα ησλ 

Δηδηθψλ Γηαρεηξηζηψλ ηεο «Δηαηξείαο», ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Πέηξν Ναθνχδη ν 

νπνίνο ήηαλ θαη ν ειεγθηήο ηεο «Δηαηξείαο»  θαη ηελ ίδηα εκεξνκελία ηνπ 

απέζηεηιαλ ηε ζπλεκκέλε σο Σεκμήπιο 6 επηζηνιή δεηψληαο ηνπ ηα 

αθφινπζα: 

 

(ί) λα επηβεβαηψζεη ηε πεξίνδν πνπ είρε πξνζθέξεη ππεξεζίεο ειεγθηή 
ζηελ εηαηξεία, 

(ίί) λα δψζεη αληίγξαθν ησλ ηειεπηαίσλ εμειεγκέλσλ ινγαξηαζκψλ ηεο 
Δηαηξείαο, 

(ίτί) λα επηβεβαηψζεη κε πνηεο ηξάπεδεο δηαηεξνχζε ινγαξηαζκνχο ε 
Δηαηξεία, 
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(ΐλ) λα δψζεη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ή έγγξαθα πνπ ζα βνεζνχζαλ 
ζηνλ εληνπηζκφ  πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Μεηά ηελ επηζηνιή εκεξ. 18/7/2017 πξνο ηνπο δηεπζπληέο ηεο «Δηαηξείαο», 

δηεπζεηήζεθε ζρεηηθή ζπλάληεζε καδί ηνπο γηα ηηο 30/7/2018 ε νπνία φκσο δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη δηεπζεηήζεθε εθ λένπ ζπλάληεζε γηα ηηο 8/8/18. Δλ ησ 

κεηαμχ ζηηο 27/7/2018 ζηάιζεθε ζρεηηθή ππελζχκηζε ζηνλ θ. Πέηξν Ναθνχδη 

(Σεκμήπιο 7) ελψ ζηελ πνξεία, έρνληαο εμαζθαιίζεη θαη κειεηήζεη ηνπο 

εμειεγκέλνπο ινγαξηαζκνχο πνπ αθνξνχζαλ ην έηνο 2015, απέζηεηιαλ ηελ 

1/8/18 λέα επηζηνιή ζηνπο δηεπζπληέο (Σεκμήπιο 8) κε ηελ νπνία έζεηαλ 

ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα δεηψληαο φπσο ε απάληεζε πξνεγεζεί ηεο 

ζπλάληεζεο ηεο 8/8/18. 

πγθεθξηκέλα ηέζεθαλ εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ εηαηξείεο πνπ, ζχκθσλα κε 

ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο «Δηαηξείαο», ήηαλ ζπγαηξηθέο ηεο, σο επίζεο θαη 

εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε δάλεηα εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ πνπ είραλ 

παξαρσξεζεί απφ ηελ «Δηαηξεία». Δπίζεο δεηήζεθαλ ηπρφλ πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχζαλ πεξηνπζία πνπ κπνξεί λα είρε απνθηεζεί απφ ηελ «Δηαηξεία» κεηά 

ην 2015.  Αθνινχζεζε σο αλαθέξεη ζπλάληεζε ζηηο 8/8/2018 κε ηνπο 

δηθεγφξνπο Σάζν Παληειή θαη Αλδξέα νθνθιένπο ηνπ δηθεγνξηθνχ γξαθείνπ 

Αλδξέα νθνθιένπο & ηα ΓΔΠΔ θαη ζην νπνίν εξγάδνληαη θαη νη δηεπζπληέο 

ηεο Δηαηξείαο. Καηά ηελ ελ ιφγσ ζπλάληεζε δφζεθαλ δηαβεβαηψζεηο φηη ζα 

επηθνηλσλνχζαλ κε ηνλ πειάηε ηνπο θαη ηειηθφ δηθαηνχρν ηεο «Δηαηξείαο» θαη 

φηη ζα επαλέξρνληαλ κε πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 

Ωο ε νκλχνπζα αλαθέξεη, παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ησλ σο άλσ δηθεγφξσλ, 

θακηά πιεξνθνξία δελ ηνπο είρε δνζεί κε απνηέιεζκα ν δηθεγφξνο ησλ 

πηζησηψλ PJSC Alfa-Bank λα απνζηείιεη ζηηο 10/10/ 2018 ζηνπο δηεπζπληέο 

ηεο «Δηαηξείαο», ην Σεκμήπιο 9 ειεθηξνληθφ κήλπκα (email) ελεκεξψλνληαο 

ηνπο, φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη απάληεζε ζηα εξσηήκαηα πνπ είραλ 

ηεζεί κε ηελ επηζηνιή εκεξ. 1.8.2018, ζα δεηνχζαλ απφ ηνλ επίζεκν 

παξαιήπηε λα θαηαρσξήζεη αίηεζε γηα ηε δεκφζηα εμέηαζε ηνπο.  Παξφκνην 

ειεθηξνληθφ κήλπκα (email) είρε ζηαιεί απφ ηνλ θ. σηήξε Κψζηα θαη ζηνλ θ. 
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Πέηξν Ναθνχδη, ν νπνίνο δελ είρε δψζεη θακηά απάληεζε ζηα εξσηήκαηα πνπ 

ηνπ είραλ δψζεη. (βι. Σεκμήπιο 10). 

Μεηά ην πξναλαθεξζέλ ειεθηξνληθφ κήλπκα (email) ηνπ θ. σηήξε Κψζηα, 

ζηάιζεθε ζηελ ίδηα απφ ην δηθεγνξηθφ γξαθείν Αλδξέαο νθνθιένπο & ηα 

ΓΔΠΔ επηζηνιή εκεξ. 18/10/2018 (βι. Σεθκήξην 11) εθ κέξνπο θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ δηεπζπληψλ ηεο «Δηαηξείαο» θαη ζηελ νπνία αλαθέξνληαη 

κεηαμύ άιισλ ηα εμήο (παξαζέησ απηνχζηα ηελ αλαθνξά ηεο νκλχνπζαο): 

«(ί)  Όηη ε εηαηξεία Platinum Express LLC εμαθνινπζεί λα είλαη ζπγαηξηθή ηεο  

Δηαηξεία ελώ ε εηαηξεία LLC Sanatoriy Profilactory “Moldova” πσιήζεθε 

ζε κηα εηαηξεία επ’ νλόκαηη Zevetro Investments Ltd θαηά ηνλ Φεβξνπάξην  

2016. 

(ii)  Δπηζπλάθζεθε ζπκθσλία δαλείνπ εκεξ. 19.11.2013 κεηαμύ ηεο Δηαηξείαο 

σο δαλεηζηή θαη ηεο Bretalsia Trading Limited από ηα Μπειίδ σο 

ρξεώζηε δπλάκεη ηεο νπνία ε Δηαηξεία δάλεηζε ζηνλ ρξεώζηε πνζό 

ύςνπο $22.000.000, πιεξσηέν κέρξη ηηο 31 Γεθέκβξε 2018. Δπίζεο 

επηζπλάθζεθε ζπκπιεξσκαηηθή ζπκθσλία No. 1 δπλάκεη ηεο νπνίαο ην 

πνζό ηνπ δαλείνπ είρε απμεζεί ζηα $29.374.000. 

(iii)  Δπίζεο επηζπλάθζεθε ζπκθσλία ζπκςεθηζκνύ εκεξ. 2.7.2015 δπλάκεη 

ηεο νπνίαο ζπκςεθίδνληαλ νη ππνρξεώζεηο ηεο Δηαηξείαο πξνο ηελ 

Bretalsia Trading Limited (ζηε ζπλέρεηα «Bretalisa») ύςνπο $2.200.000 

κε ηηο ππνρξεώζεηο ηεο ηειεπηαίαο δπλάκεη ησλ ζπκθσληώλ δαλείνπ πνπ 

ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή αλέξρνληαλ ζηα $21.446.594.77. ηελ 

επηζηνιή εκεξ. 18.10.2018 αλαθεξόηαλ επίζεο όηη ην ππόινηπν ηνπ 

δαλείνπ ηελ 10.5.2018 αλεξρόηαλ ζηα $20.511.336,11. 

(τλ) Πεξαηηέξσ επηζπλάθζεθε ζηελ επηζηνιή εκεξ. 18.10.2018 ζπκθσλία 

δαλείνπ εκεξ. 3.2.2015 κεηαμύ ηεο Δηαηξείαο σο δαλεηζηή θαη ηεο 

εηαηξείαο Carosan Trading Ltd (ζηε ζπλέρεηα «Carosan») από ηηο 

Βξεηαληθέο Παξζέλεο Νήζνπο σο ρξεώζηε γηα ην πνζό ηνπο $1.000.000 

πιεξσηέν ζηηο 31.12.2019. ύκθσλα πάληα κε ηελ επηζηνιή ησλ Αλδξέαο 

νθνθιένπο & ηα ΓΔΠΔ ην ππόινηπν ηνπ ελ ιόγσ δαλείνπ ηελ  

10.5.2018 αλεξρόηαλ ζηα $1.310.216,78. 
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(λ) Σέινο ζηελ επηζηνιή εκεξ. 18.10.2018 αλαθέξεηαη όηη ε Δηαηξεία είλαη 

ηδηνθηήηξηα ηνπ ζήκαηνο ηεο PJSC Platinum Bank (ππό εθθαζάξηζε) κε 

αμία $8.315.» 

 

Καηά ή πεξί ηελ 5/11/2018 θαη αθνχ κειέηεζαλ ηελ επηζηνιή ησλ Αλδξέαο 

νθνθιένπο & ηα ΓΔΠΔ, απέζηεηιαλ επηζηνιέο ηφζν πξνο ηνλ δηεπζπληή ηεο 

εηαηξείαο Bretalisa Trading Limited («Bretalisa»), φζν θαη πξνο ηνλ δηεπζπληή 

ηεο Carosan Trading Limited («Carosan») δεηψληαο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 

σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ηνπο λα εμνθιήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηελ 

«Δηαηξεία». (βι. Σεκμήπιο 12). 

 

Δπίζεο ηελ ίδηα εκεξνκελία απέζηεηιε ζηνπο Αλδξέαο Μ. νθνθιένπο & ία 

ΓΔΠΔ επηζηνιή (βι. Σεθκήξην 13) κε ηελ νπνία δήηεζε φπσο ηεο δνζνχλ 

θάπνηεο δηεπθξηλήζεηο απφ ηνπο πειάηεο ηνπο - δηεπζπληέο ηεο «Δηαηξείαο», νη 

νπνίνη είλαη θαη ππάιιεινη ησλ Αλδξέαο νθνθιένπο & ία ΓΔΠΔ θαη 

ζπγθεθξηκέλα είρε δεηήζεη ηα αθφινπζα (παξαηίζεηαη θαη πάιηλ απηνχζηα ε 

ζρεηηθή αλαθνξά ηεο νκλχνπζαο): 

 

«(i)  Πνηα ήηαλ ε αληηπαξνρή θαη/ή εμαζθάιηζε πνπ δόζεθε πξνο ηελ 

Δηαηξεία γηα ηελ παξαρώξεζε ησλ δαλείσλ πξνο ηελ Bretalisa θαη 

ηελ Carosan; 

(ίί)  Πνηα ε ζρέζε ηεο Δηαηξείαο κε ηελ Bretalisa θαη ηελ Carosan; 

(iii)  Εεηήζεθε λα δνζεί αληίγξαθν ζπκθσλίαο εθρώξεζεο εκεξ. 

24.6.2015, αλαθνξά ζηελ νπνία γίλεηαη ζηε ζπκθσλία 

ζπκςεθηζκνύ εκεξ. 2.7.2015 (αλσηέξσ) σο επίζεο κε πνην ηξόπν 

βξέζεθε ε Δηαηξεία λα νθείιεη ρξήκαηα ζηελ Bretalisa θαη πνηα ε 

αληηπαξνρή γηα ηε ζπλαιιαγή. 

(iv)  ε ζρέζε κε ηε κεηαβίβαζε ηεο LLC Sanatoriy Profilactory 

"Moldova" (ζηε ζπλέρεηα «Moldova») πξνο ηελ Zevetro 

Investments Ltd («Zevetro»), πνηα ήηαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηεο Moldova ηε δεδνκέλε ζηηγκή θα πσο έγηλε ε εθηίκεζε ηεο αμίαο 

ησλ κεηνρώλ ηεο. 

(λ)  Σέινο δεηήζεθε πιεξνθόξεζε σο πξνο πνηνπο άιινπο 

ινγαξηαζκνύο (πέξαλ ηνπ ινγαξηαζκνύ κε ηελ Barclays, ζηελ 

νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζην έληππν δαλείνπ) είρε ε Δηαηξεία θαη 

ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο». 
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Ωο ε νκλχνπζα πεξαηηέξσ αλαθέξεη θακηά απάληεζε έιαβαλ ζηηο σο άλσ 

επηζηνιέο θαη σο εθ ηνχηνπ ζηάιζεθαλ ζρεηηθέο ππελζπκίζεηο ζηηο 19.11.2018 

(Σεκμήπιο 14). Σελ ίδηα εκεξνκελία έιαβαλ απάληεζε απφ ην δηθεγνξηθφ 

γξαθείν Αλδξέαο νθνθιένπο & ία ΓΔΠΔ, κε ηελ νπνία ηνπο ελεκέξσλαλ φηη 

γίλεηαη πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θαη φηη ζα δνζνχλ 

απαληήζεηο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ (Σεκμήπιο 15). 

Καηά ε πεξί ηελ 7/12/2018 θαη αθνχ εθδφζεθε ην δηάηαγκα δηνξηζκνχ ηεο 

νκλχνπζαο κε ηνλ θ. Κξηο Ιαθσβίδε σο εθθαζαξηζηέο ηεο «Δηαηξείαο» ζε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ Δπίζεκνπ Παξαιήπηε, εηδνπνηήζαλ ζρεηηθά ηφζν ηνλ θ. 

Πέηξν Ναθνχδη φζν θαη ην δηθεγνξηθφ γξαθείν Αλδξέαο νθνθιένπο & ία 

ΓΔΠΔ θαη δήηεζαλ εθ λένπ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ είραλ ζέζεη κε ηηο 

πξνεγνχκελεο επηζηνιέο ηνπο θαη ππελζπκίζεηο εκεξνκελίαο 5/11/2018 θαη 

19/11/2018, νη νπνίεο είραλ απνζηαιεί ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο Δηδηθνί 

Γηαρεηξηζηέο. (βι. αληίγξαθα επηζηνιψλ Σεκμήπιο  16). 

 

Ωο φκσο πεξαηηέξσ ε νκλχνπζα αλαθέξεη, θακηά απάληεζε είραλ ζηα σο άλσ 

εξσηήκαηα θαη/ή επηζηνιέο ηνπο κε απνηέιεζκα λα θαηαζηεί αλαγθαία ε 

θαηαρψξεζε ηεο παξνχζαο αίηεζεο, αθνχ ν θ. Ναθνχδη, σο ν ηειεπηαίνο 

ειεγθηήο ηεο «Δηαηξείαο», ζα πξέπεη λα έρεη ζηε θαηνρή ηνπ δηάθνξα έγγξαθα 

θαη βηβιία πνπ δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζηνλ εληνπηζκφ πεξαηηέξσ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη/ή πιεξνθνξηψλ πνπ ελδέρεηαη λα είλαη βνεζεηηθά 

ζηελ έξεπλα ηνπο, νη δε δηεπζπληέο έρνπλ ππνρξέσζε λα ηνπο παξάζρνπλ 

νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο 

«Δηαηξείαο» θαη ηηο ζπλαιιαγέο δπλάκεη ησλ νπνίσλ ε Δηαηξεία θέξεηαη λα 

έρεη δαλείζεη ηεξάζηηα πνζά θαη θαηά πφζν φλησο πξφθεηηαη γηα γλήζηα 

ζπλαιιαγή ή φρη, σο επίζεο θαη πνηεο νη πξννπηηθέο αλάθηεζεο ησλ πνζψλ 

απηψλ. 

ε φηη αθνξά ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα ηνπο αλαθνξηθά κε ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο «Δηαηξείαο», εθηφο απφ ηηο επηζηνιέο πνπ έρνπλ απνζηείιεη ηφζν 

ζηνπο δηεπζπληέο ηεο φζν θαη ζηνλ ειεγθηή ηεο δεηψληαο ηνπο πιεξνθνξίεο, 
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έρνπλ απνζηείιεη επηζηνιέο θαη ζε αξθεηά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζηελ Κχπξν 

δεηψληαο πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζε γηα ην θαηά πφζν ε «Δηαηξεία» 

δηαηεξνχζε θαη/ή δηαηεξεί ινγαξηαζκνχο ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα ελ ιφγσ 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ψζηε λα ηνπο πξνκεζεχζνπλ κε αληίγξαθα θαη 

θαηαζηάζεηο ινγαξηαζκψλ. Μέρξη ζηηγκήο, έρνπλ ιάβεη απαληήζεηο φηη ε 

«Δηαηξεία» δε δηαηεξνχζε ινγαξηαζκνχο κε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζηελ Κχπξν. 

Ωο αλαθέξεη, ζεσξεί φηη είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα ιάβνπλ ηελ αλαγθαία 

πιεξνθφξεζε θαη ηα ηξαπεδηθά έγγξαθα θαη θαηαζηάζεηο ινγαξηαζκψλ ηεο 

«Δηαηξείαο», θαζφηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπλ ελδερνκέλσο λα 

εληνπίζνπλ ηελ θίλεζε ησλ ρξεκάησλ ηεο Δηαηξείαο, λα δηεξεπλήζνπλ ηελ 

ρξήζε ηνπο θαη/ή ηηο πιεξσκέο θαη/ή κεηαθνξέο πνπ ελδερνκέλσο έιαβαλ 

ρψξα θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο πνπ έγηλαλ κε ζθνπφ ηνλ 

εληνπηζκφ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ελδερνκέλσο λα έρνπλ κεηαθεξζεί 

απφ ηελ «Δηαηξεία», θαζηζηψληαο έηζη αλέθηθηε ηελ πξφζβαζε ησλ πηζησηψλ 

ζε απηά.  

 

Πεξαηηέξσ, ηνλίδεη φηη ζηε ζπκθσλία δαλείνπ κεηαμχ ηεο «Δηαηξείαο» θαη ηεο 

Bretalisa εκεξνκελίαο 19/11/2013, γηα 22 εθαηνκκχξηα δνιάξηα (usd) ππάξρεη 

αλαθνξά ζε έλα ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ θαίλεηαη λα δηαηεξνχζε ε 

«Δηαηξεία» κε ηελ Barclays Bank Plc («Barclays»). Ωο απνηέιεζκα, 

επηθνηλψλεζαλ κε ηελ Barclays ηειεθσληθψο, αιιά θαη γξαπηψο ηφζν ππφ 

ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο Δηδηθνί Γηαρεηξηζηέο φζν θαη ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο 

ζπλεθθαζαξηζηέο. ε απάληεζε πνπ έιαβαλ απφ ηελ Barclays, ηνπο αλέθεξαλ 

φηη δελ κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ηνλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκφ, γεγνλφο πνπ 

δεκηνπξγεί, σο ε ζέζε ηεο, θαρππνςία γηα ην θαηά πφζν ππάξρεη ηέηνηνο 

ινγαξηαζκφο. (βι. αιιεινγξαθία Σεκμήπιο 17)  

Δίλαη ε ζέζε ηεο φηη είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο λα ιάβνπλ ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηνλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκφ ζηελ Barclays φζν θαη γηα 

άιινπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο πνπ ελδέρεηαη λα δηαηεξεί θαη/ή λα 

δηαηεξνχζε ε «Δηαηξεία». Σηο πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ λα ηηο ιάβνπλ 

κφλν απφ ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνλ ειεγθηή ηεο, φπσο θαη εμεγήζεηο φζνλ 
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αθνξά ηηο κεηαθνξέο πνπ έρνπλ γίλεη θαη νη νπνίεο ζα απνθαιπθζνχλ φηαλ 

έρνπλ αληίγξαθα ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Όπσο δε ππνζηεξίδεη είλαη ειίνπ θαεηλφηεξν φηη ε θαζπζηέξεζε ηνπ 

δηθεγνξηθνχ γξαθείνπ Αλδξέα Μ. νθνθιένπο & ία ΓΔΠΔ, θαη θαη’ επέθηαζε 

ησλ δηεπζπληψλ ηεο «Δηαηξείαο», κνλαδηθφ ζηφρν έρεη ηελ απνθπγή θαη/ή 

θαζπζηέξεζε λα ηνπο πξνκεζεχζνπλ κε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα έγγξαθα ηα 

νπνία δεηνχλ, έηζη ψζηε λα εκπνδίζνπλ ην έξγν ηνπο σο ζπλεθθαζαξηζηέο 

απφ ην λα αλαθαιχςνπλ θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

«Δηαηξείαο» πξνο φθεινο ησλ πηζησηψλ ηεο. Θεσξεί δε, φηη ε θαζπζηέξεζε 

απηή γίλεηαη επηηεδεπκέλα κε ζθνπφ ηελ απφθξπςε θαη/ή απνμέλσζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο «Δηαηξείαο», γεγνλφο πνπ θαζηζηά εμαηξεηηθά 

επείγνπζα ηελ αλάγθε γηα δεκφζηα εμέηαζε ησλ δηεπζπληψλ, αιιά θαη ηνπ 

ειεγθηή ηεο «Δηαηξείαο», έηζη ψζηε λα εκπνδηζηεί θαη/ή απνθεπρζεί ε 

νπνηαδήπνηε απνμέλσζε. 

Η νκλχνπζα επίζεο επηζεκαίλεη ζην Γηθαζηήξην άιιε κία ιεπηνκέξεηα πνπ 

θαζηζηά, σο ε ζέζε ηεο, ζεκαληηθή ηε δεκφζηα εμέηαζε ησλ εκπιεθφκελσλ 

ζηελ ελ ιφγσ ππφζεζε. Ωο αλαθέξεη κε ηελ επηζηνιή ηνπο εκεξνκελίαο 

18/10/2018, ην δηθεγνξηθφ γξαθείν Αλδξέα Μ. νθνθιένπο & ία ΓΔΠΔ 

αλαθέξεη φηη ε «Δηαηξεία» είρε δχν ζπγαηξηθέο εηαηξείαο, ηελ LLC Sanatory 

Moldova («Moldova») θαη ηελ Platinum Express LLC («Platinum Express»). Η 

ηειεπηαία εμαθνινπζεί θαη είλαη ζπγαηξηθή ηεο, φκσο ζε φηη αθνξά ηελ 

Moldova, απηή έρεη κεηαβηβαζηεί επ' νλφκαηη ηεο εηαηξείαο Zevetro 

Investments Ltd («Zevetro»), κε ζπκθσλία πψιεζεο κεηνρψλ εκεξνκελίαο 

1/2/2016 γηα 30.000 δνιάξηα (usd). εκεηψλεη δε φηη ε πξψηε Έγγξαθε 

Απαίηεζε (Statutory Demand) ηνπ κνλαδηθνχ κέρξη ζηηγκήο πηζησηή ηεο 

«Δηαηξείαο», ήηνη ηεο Alfa Bank επηδφζεθε ζηηο 26/11/2015, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά χπνπηε ηελ ζπκθσλία γηα κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ πεξίπνπ 2 κήλεο 

αξγφηεξα. Η Zevetro είλαη εηαηξεία εγγεγξακκέλε ζηελ Κχπξν θαη έρεη κεξίδην 

κεηνρψλ ζηελ «Δηαηξεία». Μνλαδηθφο ηεο κέηνρνο είλαη ν Gregory Gurtovoy, ν 

νπνίνο εμ φζσλ πιεξνθνξείηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ηεο Alfa Bank 

Οπθξαλίαο, ήηαλ επίζεο ν ηειηθφο δηθαηνχρνο ηεο «Δηαηξείαο». Ωο 

απνηέιεζκα, ε Moldova, απνμελψζεθε απφ ηελ Δηαηξεία, εκπνδίδνληαο έηζη 



11 

 

ηνπο πηζησηέο ηεο απφ ην λα κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ επί ηνπ ελ ιφγσ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηεο Δηαηξείαο. Έρνπλ ήδε δεηήζεη κε ηελ επηζηνιή 

ηνπο εκεξνκελίαο 5/11/2018 απφ ην δηθεγνξηθφ γξαθείν Αλδξέα Μ. 

νθνθιένπο & ία ΓΔΠΔ φπσο ηνπο ελεκεξψζνπλ γηα ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ αλήθαλ ζηελ Moldova θαηά ηελ εκεξνκελία πψιεζεο ησλ 

κεηνρψλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αμία ησλ κεηνρψλ απηψλ, γηα λα γλσξίδνπλ 

θαηά πφζν ε κεηαβίβαζε έγηλε επί ίζνηο φξνηο θαη έλαληη λφκηκεο θαη/ή ινγηθήο 

αληηπαξνρήο (at arm's length and for valuable consideration) ή εάλ ε 

κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ έγηλε ζε ηηκή ρακειφηεξε ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο 

αμίαο, ρσξίο φκσο λα έρνπλ ιάβεη θάπνηα απάληεζε κέρξη ζήκεξα.  

Δπίζεο, άιινο έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν είλαη ζεκαληηθφ, σο εηζεγείηαη, λα 

θιεζνχλ ηα αξκφδηα πξφζσπα ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηε δεκφζηα 

εμέηαζε ηνπο, είλαη ην γεγνλφο φηη κειεηψληαο ηελ Έθζεζε Καηαζηάζεσο πνπ 

ππνβιήζεθε εθ κέξνπο ησλ δηεπζπληψλ ζηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε, ππάξρεη 

αξηζκφο ρξεσζηψλ πξνο ηελ «Δηαηξεία», εθηφο απφ ηελ Bretalisa θαη ηελ 

Carosan, γηα ηνπο νπνίνπο ζα δεηήζνπλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.  Όπσο δε 

αλαθέξεη ζηε βάζε πιεξνθφξεζεο απφ ηνπο Γηθεγφξνπο ηεο ν πεξί 

Δηαηξεηψλ Νφκνο θαη ε λνκνινγία, ππνρξεψλνπλ ηφζν ηνλ θ. Ναθνχδη φζν θαη 

ηνπο δηεπζπληέο ηεο «Δηαηξείαο» λα παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη 

δεηήζεη. 

Όια ηα πην πάλσ γεγνλφηα, απαηηνχλ ηελ άκεζε δεκφζηα εμέηαζε ησλ 

δηεπζπληψλ σο επίζεο θαη ηελ πξνζαγσγή ηπρφλ εγγξάθσλ θαη βηβιίσλ πνπ 

ελδέρεηαη θαηέρνπλ ηφζν νη δηεπζπληέο φζν θαη ν θ. Ναθνχδη.  Ωο ππνζηεξίδεη, 

ζε πεξίπησζε πνπ δελ εθδνζνχλ ηα αηηνχκελα δηαηάγκαηα, θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα νη εθθαζαξηζηέο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνβνχλ ζε πεξαηηέξσ 

έξεπλεο, ψζηε λα εληνπίζνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ 

πηζησηψλ ηεο «Δηαηξείαο». 

Όπσο πεξαηηέξσ ππνζηεξίδεη, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, ηφζν ε ίδηα φζν θαη 

ν θ. Ιαθσβίδεο έρνπλ επζχλε θαη θαζήθνλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ πεξηνπζία 

ηεο «Δηαηξείαο» θαη λα ηε δηαλέκνπλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία. ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδνζνχλ ηα αηηνχκελα δηάηαγκαηα, 
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ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο λα πιεγνχλ αλεπαλφξζσηα ηα ζπκθέξνληα ησλ 

πηζησηψλ ηεο «Δηαηξείαο», δηφηη δελ έρνπλ πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ χπαξμε 

πηζαλήο άιιεο πεξηνπζίαο αιιά θαη ελδερνκέλσο εάλ έρνπλ πξνεγεζεί ηπρφλ 

δφιηεο ή παξάλνκεο ελέξγεηεο εθ κέξνπο ησλ δηεπζπληψλ ηεο «Δηαηξείαο» θαη 

ελ πάζε πεξηπηψζεη ε έθδνζε ησλ αηηνχκελσλ δηαηαγκάησλ πνιχ πηζαλφλ λα 

νδεγήζεη ζηελ εμεχξεζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ αλάθηεζε 

ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ πξνο ηελ «Δηαηξεία» κε ζηφρν λα δηαζθαιηζηνχλ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ πηζησηψλ. 

 

Ωο εθ ηνχηνπ, θαηαιήγεη φηη είλαη νξζφ θαη δίθαην φπσο εθδνζνχλ ηα αηηνχκελα 

δηαηάγκαηα, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εθηειέζνπλ δεφλησο ηα θαζήθνληα ηνπο 

σο ζπλεθθαζαξηζηέο, δηαθνξεηηθά ζα ππνζηνχλ δεκηά ε ίδηα «Δηαηξεία» θαη νη 

πηζησηέο ηεο. 

Η ένζηαζη ηος καθ’ ος η αίηηζη 2 

Ο θαζ’ νπ ε αίηεζε 2 Υξπζφζηνκνο νθνθιένπο δηεπζπληήο ηεο Δηαηξείαο, 

θαηαρψξεζε έλζηαζε κε ηελ νπνία πξνβάιιεη ηνπο θάησζη ιφγνπο έλζηαζεο: 

1. Σν Γηθαζηήξην δελ ππνρξενχηαη λα δηαηάμεη ηε δηεμαγσγή δεκφζηαο 

εμέηαζεο, αθνχ κηα ηέηνηα εμέηαζε δελ ζα είλαη ρξήζηκε θαη δελ ζα 

εμππεξεηήζεη νπνηνλδήπνηε ζθνπφ. 

2. Η Αίηεζε θαη ηα αηηνχκελα δηαηάγκαηα είλαη θαηαπηεζηηθά θαη 

θαηαρξεζηηθά αθνχ δεηείηαη ε απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ θαη εγγξάθσλ 

ηα νπνία έρνπλ ήδε απνζηαιεί ζηνπο αηηεηέο θαη νη Αηηεηέο επηρεηξνχλ 

ηελ αιίεπζε καξηπξίαο (fishing expedition) ζε ζρέζε κε έγγξαθα θαη 

πιεξνθνξίεο πνπ δελ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία αιιά ηξίηα πξφζσπα. 

Η έλζηαζε ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ έλνξθε δήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Υξπζφζηνκνπ νθνθιένπο, ν νπνίνο αλαθέξεη φηη είλαη έλαο εθ ησλ 

δηεπζπληψλ ηεο «Δηαηξείαο» θαη ζπγθεθξηκέλα σο αλαθέξεη θαηέρεη ηε ζέζε 

ηνπ δηεπζπληή, σο νλνκαζηηθφο (nominee) δηεπζπληήο ηεο «Δηαηξείαο». 
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Ωο ν νκλχσλ αλαθέξεη είλαη εξγνδνηνχκελνο θαη έλαο εθ ησλ δηεπζπληψλ ηεο 

εηαηξείαο Proteas Management Services Ltd (πην θάησ ε «PMS»), ε νπνία 

είλαη εηαηξεία παξνρήο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ (ΔΠΓΤ), δπλάκεη εγγξαθήο ηεο 

ζε ζρεηηθφ κεηξψν ηνπ Παγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ. Δίλαη ζηα πιαίζηα 

απηήο ηνπ ηεο εξγνδφηεζεο, πνπ εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ νλνκαζηηθνχ 

(nominee) δηεπζπληή ηεο, κεηαμχ άιισλ, «Δηαηξείαο» θαη δελ δηαρεηξίδεηαη 

άκεζα ηελ Δηαηξεία. Η δηαρείξηζή ηεο γηλφηαλ απφ άιια πξφζσπα / 

ππαιιήινπο ηεο PMS, ηα νπνία, έρνπλ ηελ επζχλε απεπζείαο επηθνηλσλίαο κε 

ηνλ πειάηε ηεο PMS. 

Ωο αλαθέξεη γλσξίδεη  ιφγσ ηεο πνιχρξνλεο εξγαζίαο ηνπ ζηελ PMS, φηη ε 

ζρέζε ηεο PMS θαη ησλ πειαηψλ ηεο, ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ζε απηνχο 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ δηέπεηαη απφ γξαπηέο ζπκθσλίεο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ πξφλνηεο γηα ηήξεζε ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο θαη 

εκπηζηεπηηθφηεηαο απφ πιεπξάο ηεο PMS θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο, ζηνπο 

νπνίνπο ζπγθαηαιέγεηαη. 

Πεξαηηέξσ, ζηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ ζπκκφξθσζεο ηεο PMS κε ηηο πξφλνηεο 

ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο, κεηαμχ άιισλ, γηα πξνζηαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη απνθπγήο ζπγθάιπςεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ε PMS είλαη ν ηδηνθηήηεο θαη δηαρεηξηζηήο ζπγθεθξηκέλνπ 

ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο (software), ζην νπνίν θπιάζζνληαη έγγξαθα θαη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππφ δηαρείξηζε εηαηξείεο. Σα νπνηαδήπνηε 

πξσηφηππα έγγξαθα βξίζθνληαη ππφ ηε θχιαμε ηεο PMS, ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρψξν (πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ηεο 

Δηαηξείαο), ππφ ηελ επζχλε αξκφδηνπ πξνζψπνπ πνπ ηα δηαρεηξίδεηαη. 

Πξνζσπηθά σο αλαθέξεη δελ έρεη απξφζθνπηε θαη άλεπ ειέγρνπ πξφζβαζε 

ζηα έγγξαθα πνπ ε PMS θαηέρεη θαη δηαρεηξίδεηαη εθ κέξνπο ησλ πειαηψλ ηεο. 

Γηα λα ιάβεη αληίγξαθν εγγξάθνπ πνπ αθνξά εηαηξεία / πειάηε ηεο PMS 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο «Δηαηξείαο»), απαηηείηαη πξνεγνχκελε 

ζπλελλφεζε θαη επηθνηλσλία κε ηνλ ππεχζπλν IT ηεο PMS θαη κε ην 

πξφζσπν/ππάιιειν ηεο PMS, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ δηαρείξηζε 

(operations) ηέηνηαο εηαηξείαο θαη ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ζρεηηθνχ 
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(ειεθηξνληθνχ) κεηξψνπ. Δλ φςεη φισλ ησλ πην πάλσ, νη θάθεινη θαη ηα 

έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ή θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ «Δηαηξεία», δελ βξίζθνληαη 

ζηελ θαηνρή θαη ηνλ έιεγρφ ηνπ, αιιά ζηελ θαηνρή θαη έιεγρν ηεο PMS θαη, 

επνκέλσο, ε νπνηαδήπνηε εμαζθάιηζε πιεξνθνξηψλ θαη εγγξάθσλ είλαη 

ρξνλνβφξα. 

Ωο αλαθέξεη δελ δηαηεξεί πξνζσπηθφ αξρείν (ζε ζρέζε θαη κε ηελ Δηαηξεία) 

θαη επαλαιακβάλεη φηη, δελ έρεη ζηελ θαηνρή ή ηνλ έιεγρφ ηνπ νπνηαδήπνηε 

έγγξαθα, ηα νπνία λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αίηεζε ή κε ηνπο ηζρπξηζκνχο πνπ 

εγείξνληαη απφ ηελ νκλχνπζα γηα ηνπο αηηεηέο.   Δμ φζσλ αληηιακβάλεηαη θαη 

σο ηνλ έρεη πιεξνθνξήζεη ε δηθεγφξνο ηνπ, ηα έγγξαθα, αιιεινγξαθία θαη 

δεδνκέλα ηεο εηαηξείαο, είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ίδηαο ηεο Δηαηξείαο, ηα 

νπνία ηπγράλνπλ θαηνρήο θαη δηαρείξηζεο ππφ ηελ (ζπκβαηηθή) επζχλε ηεο 

PMS, θαη επί ησλ νπνίσλ δελ έρεη ν ίδηνο πξνζσπηθά δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο 

ή δηθαηψκαηα κνλνκεξνχο πξφζβαζεο θαη ρεηξηζκνχ. Γηα λα ιάβεη ηέηνηα 

έγγξαθα, κε ζθνπφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο ή παξάδνζή ηνπο ζε ηξίηνπο, 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη, σο αλσηέξσ αλαθέξεη, ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, ηελ 

νπνία, σο εμεγεί θαησηέξσ αθνινχζεζε. 

Δπαλαιακβάλεη δε ην πεξηερφκελν ηεο ακέζσο πην πάλσ παξαγξάθνπ θαη’ 

αλαινγία θαη ζε ζρέζε κε έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηπρφλ ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο ηεο Δηαηξείαο. Γλσξίδεη δε, σο αλαθέξεη, φηη γηα λα ιάβεη 

θάπνην πξφζσπν έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο 

εηαηξείαο, ε νπνία βξίζθεηαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο PMS, πξέπεη είηε λα 

απεπζχλεη γξαπηφ αίηεκα ζηελ ελ ιφγσ ηξάπεδα, εθ κέξνπο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (νχησο ψζηε δηθαηνινγείηαη θαη ε 

απαηηνχκελε απφ ηελ ηξάπεδα θάιπςε ηνπ θφζηνπο παξνρήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο), είηε λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο κέζσ δηαδηθηπαθήο 

ηξαπεδηθήο ππεξεζίαο (εθφζνλ ηέηνηα ππάξρεη), δηα ηεο ρξήζεο «digipass» 

πνπ εθδίδεη ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα. Γελ θαηέρεη, σο αλαθέξεη, πξνζσπηθά θαη 

δελ ειέγρεη ην digipass θαη ηα ζηνηρεία εηζφδνπ (login θαη password) 

νπνηνπδήπνηε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ νπνηνζδήπνηε εηαηξείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο «Δηαηξείαο», ζηελ νπνία ελεξγεί σο 

νλνκαζηηθφο (nominee) δηεπζπληήο. Απηά ηα ζηνηρεία, γηα ζθνπνχο αζθαιείαο, 
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βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή αξκνδίνπ ππαιιήινπ ηεο PMS. Παξφια απηά θαη, σο 

εμεγεί θαησηέξσ, έρεη θαηαθέξεη θαη εμαζθαιίζεη ηηο ηξαπεδηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο «Δηαηξείαο» ζε ζρέζε κε ινγαξηαζκνχο πνπ δηαηεξνχζε κε δηάθνξεο 

ηξάπεδεο. 

Καηάθεξε λα ζπιιέμεη θαη λα απνζηείιεη ζηνπο Αηηεηέο, κέζσ ησλ δηθεγφξσλ 

ηνπ, φζεο πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα θαηέρεη ε PMS ζην ζπγθεθξηκέλν 

ινγηζκηθφ ζχζηεκα (software), ζην νπνίν θπιάζζνληαη φια ηα έγγξαθα θαη 

πιεξνθνξίεο ηεο, κεηαμχ άιισλ, «Δηαηξείαο». πγθεθξηκέλα θαη πξνο 

απάληεζε θάπνησλ εθ ησλ ηζρπξηζκψλ ησλ Αηηεηψλ πνπ πξνβάιινληαη κέζσ 

ηεο έλνξθεο δήισζεο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αίηεζε, αλαθέξεη ηα αθφινπζα: 

α.   ε ζρέζε κε ηνπο ηζρπξηζκνύο πνπ πξνβάιινληαη ζηηο παξαγξάθνπο 27, 

28 θαη 29 ηεο ΔΓ Αλησλίνπ, αλαθέξσ απαληεηηθά θαη δηεπθξηληζηηθά όηη νη 

Αηηεηέο παξέιαβαλ ζρεηηθή επηζηνιή εκεξνκελίαο 24.05.2019 πξνο απάληεζε 

ηεο επηζηνιήο ηνπο εκεξνκελίαο 05.11.2018 (βι. Σεθκήξην 13 ηεο ΔΓ 

Αλησλίνπ) κε επηζπλεκκέλν όγθν εγγξάθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ζπκθσληώλ θαη ηξαπεδηθώλ θαηαζηάζεσλ, σο ην αίηεκά ηνπο. Αληίγξαθν ηεο 

ελ ιόγσ επηζηνιήο καδί κε ηα επηζπλεκκέλα ηεο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα 

θαη ζεκεηώλεηαη σο ΤΕΚΜΗΡΙΟ 1. 

β. Μεηά ηελ παξαιαβή ηεο ελ ιόγσ επηζηνιήο, νη Αηηεηέο απέζηεηιαλ άιιε 

επηζηνιή εκεξνκελίαο 08.08.2019. Με ηελ ελ ιόγσ επηζηνιή δεηνύζαλ 

έγγξαθα θάπνηα εθ ησλ νπνίσλ είραλ ήδε δνζεί ζ΄ απηνύο.   Πεξαηηέξσ, κε ηελ 

ελ ιόγσ επηζηνιή, σο κε ελεκεξώλεη ε θα. Μαξία Βηνιάξε, πξνζπαζνύζαλ λα 

απνζπάζνπλ πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα όρη από ηνπο δηεπζπληέο ηεο Δηαηξείαο 

αιιά ηνλ ίδην ηνλ θ. νθνθιένπο ν νπνίνο είλαη δηθεγόξνο, από ηελ Αλδξέαο 

Μ. νθνθιένπο & ία Γ.Δ.Π.Δ., ηεο νπνίαο είλαη ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο, θαη 

από εηαηξείεο ζηηο νπνίεο είλαη επίζεο ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο PMS, θάηη ην νπνίν είλαη εθηόο ησλ θαζεθόλησλ 

ηνπο θαη γίλεηαη θαζαξά γηα αιίεπζε (fishing expedition). Αληίγξαθν ηεο ελ 

ιόγσ επηζηνιήο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα θαη ζεκεηώλεηαη σο ΤΕΚΜΗΡΙΟ 

2. 
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γ.  Σελ 19.11.2019, ν θ. νθνθιένπο απέζηεηιε επηζηνιή, ηόζν εθ κέξνπο ησλ 

εηαηξεηώλ πνπ είλαη ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο όζν θαη εθ κέξνπο κνπ, ζηνπο 

Αηηεηέο ελεκεξώλνληαο ηνπο όηη δελ έρνπλ θαλέλα δηθαίσκα θαη εμνπζία λα 

δεηνύλ πνιιά από ηα έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο αθνύ απηό ζπληζηά αιίεπζε 

καξηπξίαο (fishing expedition) ζε ζρέζε κε έγγξαθα ηα νπνία δηέπνληαη από 

γξαπηέο ζπκθσλίεο κεηαμύ ηεο PMS θαη ησλ πειαηώλ ηεο, άιισλ από ηελ 

Δηαηξεία, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ πξόλνηεο γηα ηήξεζε ππνρξέσζεο 

ερεκύζεηαο θαη εκπηζηεπηηθόηεηαο από πιεπξάο ηεο PMS θαη ησλ 

αληηπξνζώπσλ ηεο, ζηνπο νπνίνπο ζπγθαηαιέγνκαη. Πεξαηηέξσ, 

επηζπλάθζεθαλ θάπνηα εθ ησλ εγγξάθσλ πνπ θαηάθεξα λα εληνπίζσ. 

Αληίγξαθν ηεο ελ ιόγσ επηζηνιήο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα θαη 

ζεκεηώλεηαη σο ΤΕΚΜΗΡΙΟ 3. 

δ.    ε ζρέζε κε ηνπο ηζρπξηζκνύο πνπ πξνβάιινληαη ζηηο παξαγξάθνπο 31 

θαη 32 ηεο ΔΓ Αλησλίνπ, αλαθέξσ απαληεηηθά θαη δηεπθξηληζηηθά όηη απηνί είλαη 

εληειώο αλππόζηαηνη αθνύ έρνπλ ήδε δνζεί αληίγξαθα θαηαζηάζεσλ 

ινγαξηαζκνύ ηεο Δηαηξείαο πνπ δηαηεξνύζε κε ηελ Barclays θαη πνπ ζηηο 

νπνίεο θαίλεηαη μεθάζαξα ν αξηζκόο ηνπ ελ ιόγσ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ (βι. 

Σεθκήξηα 1 θαη 3 ηεο παξνύζαο). 

ε.    ε ζρέζε κε ηνπο ηζρπξηζκνύο πνπ πξνβάιινληαη ζηελ παξάγξαθν 33 ηεο 

ΔΓ Αλησλίνπ απηνί είλαη επίζεο αλππόζηαηνη αθνύ, όπσο έρσ ήδε εμεγήζεη 

αλσηέξσ, ε δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο πιεξνθνξηώλ θαη εγγξάθσλ ζε ζρέζε κε 

ηελ Δηαηξεία είλαη ρξνλνβόξα. 

ζη.  ε ζρέζε κε ηνπο ηζρπξηζκνύο πνπ πξνβάιινληαη ζηελ παξάγξαθν 34 

ηεο ΕΔ Αληωλίνπ, ζα ήζεια λα αλαθέξω απαληεηηθά θαη δηεπθξηληζηηθά όηη 

πέξαλ ηωλ εγγξάθωλ θαη πιεξνθνξηώλ πνπ θαηάθεξα λα εμαζθαιίζω θαη λα 

απνζηείιω ζηνπο Αηηεηέο, δελ έρω θαη νπδέπνηε είρα νπνηαδήπνηε 

πξνζωπηθή εκπινθή ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Εηαηξείαο. Τν 

νπνηνδήπνηε έγγξαθν ππνγξαθόηαλ από εκέλα θαηόπηλ εληνιώλ ηνπ πειάηε 

ηεο PMS θαη / ή αληηπξνζώπωλ ηνπ. Εγώ δελ γλώξηδα ηνλ πειάηε πξνζωπηθά 

θαη νπδέπνηε είρα νπνηαλδήπνηε αιιεινγξαθία θαη / ή επηθνηλωλία καδί ηνπ. 

Επνκέλωο, δελ είκαη ζε ζέζε λα εμεγήζω νηηδήπνηε ζε ζρέζε κε 
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νπνηαλδήπνηε ζπλαιιαγή ηεο Εηαηξείαο. 

  

Δλ πάζε πεξηπηψζεη, σο αλαθέξεη απφ αλάγλσζε ηεο Αίηεζεο δεηείηαη 

δηάηαγκα κε ην νπνίν ν ίδηνο δηαηάδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φπσο πξνβεί ζε 

απνθάιπςε εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία. ηελ 

πεξίπησζή ηνπ, αληηιακβάλεηαη φηη δηαηάδεηαη λα απνθαιχςεη έγγξαθα θαη 

πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ Δηαηξεία, ηα νπνία νχηε θαηέρεη, πιελ ησλ 

φζσλ έρεη ήδε απνζηείιεη ζηνπο Αηηεηέο, αιιά νχηε θαη γλσξίδεη αθνχ, εθηειεί 

θαζήθνληα νλνκαζηηθνχ (nominee) δηεπζπληή, γεγνλφο ην νπνίν ηνλ ζέηεη ζε 

θίλδπλν λα θαηεγνξεζεί (αδίθσο) γηα παξαθνή δηαηάγκαηνο. 

Δπηπξνζζέησο φισλ ησλ πην πάλσ, έρεη ιάβεη λνκηθή ζπκβνπιή απφ ηελ θα. 

Μαξία Βηνιάξε φηη νη Αηηεηέο δελ ηθαλνπνίεζαλ ηελ ππνρξέσζή ηνπο, πξνηνχ 

απεπζπλζνχλ ζην Γηθαζηήξην, γηα ηελ έθδνζε ησλ αηηνχκελσλ δηαηαγκάησλ, 

λα πξνβνχλ ζε έξεπλα σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα θαη ηδηφηεηά ηνπ θαη λα 

απνθαιχςνπλ εηιηθξηλψο ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλά ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, είλαη ε ζέζε ηνπ φηη απφ κία απιή έξεπλα ζην δηαδίθηπν, 

κπνξεί ν νπνηνζδήπνηε, πνιχ εχθνια, λα αληηιεθζεί φηη ε (ραξαθηεξηζηηθή) 

δηεχζπλζε ηνπ εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ηεο «Δηαηξείαο», είλαη θνηλή κε απηή 

ηεο PMS. Όπσο αλαθέξεη, ε PMS είλαη γλσζηή εηαηξεία παξνρήο δηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ε νπνία επνπηεχεηαη απφ ηνλ Παγθχπξην Γηθεγνξηθφ χιινγν θαη 

νη εξγαζίεο ηεο δηέπνληαη απφ ζρεηηθή λνκνζεζία (Νφκν αξ. 196(Ι)/2012, σο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί). Δπηζπλάπηεη δε σο ΣΕΚΜΗΡΙΟ 4 εθηχπσζε απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Παγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, ζηελ νπνία 

επηβεβαηψλνληαη φια ηα πην πάλσ, θαζψο επίζεο θαη ην φηη ν ίδηνο είλαη έλαο 

εθ ησλ δηεπζπληψλ ηεο PMS. 

Πεξαηηέξσ αλαθέξεη φηη δελ αλακείρζεθε, είηε εζειεκέλα είηε άιισο πσο, ζε 

νπνηαδήπνηε αδηθνπξαμία ή παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο, νχηε θαη 

έρεη ππνβνεζήζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηέηνηεο θαη’ ηζρπξηζκφ επηιήςηκεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Έρεη δε δηαβάζεη σο αλαθέξεη ηελ έλνξθν δήισζε πνπ 

ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε θαη δελ έρεη εληνπίζεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά πνπ λα 

εηζεγείηαη θάηη ηέηνην. 
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Τπφ ην θσο φισλ ησλ πην πάλσ θαη ησλ φζσλ ιεπηνκεξψο πεξηγξάθνληαη 

ζηελ έλζηαζε, εηζεγείηαη φηη ην Γηθαζηήξην δελ ζα πξέπεη λα αζθήζεη ηε 

δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ππέξ ησλ αηηεηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα 

απνξξίςεη ηελ Αίηεζε.  ε αληίζεηε πεξίπησζε, σο αλαθέξεη εάλ, δειαδή, 

δηαηαρζεί λα πξνβεί ζε δεκφζηα εμέηαζε, ππφ ην θσο ησλ φζσλ αλαθέξνληαη   

ζηελ έλζηαζε θαη ζηελ έλνξθν ηνπ δήισζε, δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκκνξθσζεί. 

Πεξαηηέξσ αλαθέξεη φηη ε αίηεζε θαη ηα αηηνχκελα δηαηάγκαηα είλαη 

θαηαπηεζηηθά θαη θαηαρξεζηηθά, αθνχ απνζθνπνχλ θαζαξά ζηελ άζθεζε 

πίεζεο πξνο ηνλ πειάηε, δειαδή ηνλ πξαγκαηηθφ ηειηθφ δηθαηνχρν ηεο 

Δηαηξείαο, αθνχ νη Αηηεηέο γλσξίδνπλ πνιχ θαιά φηη εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ 

νλνκαζηηθνχ (nominee) δηεπζπληή ηεο «Δηαηξείαο» θαη νπδεκία γλψζε έρεη θαη 

είρε, πέξαλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη εγγξάθσλ πνπ ήδε ηνπο απέζηεηιε, 

αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλαιιαγέο ηεο «Δηαηξείαο». 

Ωο θαηαιεθηηθά αλαθέξεη είλαη δηαηεζεηκέλνο λα βνεζήζεη ηνπο αηηεηέο ζην 

βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ, φκσο ε δεκφζηα εμέηαζή ηνπ δε ζα σθειήζεη 

νπνηνλδήπνηε ζθνπφ, αθνχ δελ έρεη πξνζσπηθή γλψζε θαη νπδέπνηε είρε 

νπνηαλδήπνηε πξνζσπηθή αλάκεημε πέξαλ ηεο ππνγξαθήο εγγξάθσλ θαζ’ 

ππφδεημε ηεο PMS ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο 

«Δηαηξείαο». Σν κφλν πνπ ζα κπνξνχζε, σο αλαθέξεη λα πξάμεη ην νπνίν, 

νχησο ή άιισο έρεη ήδε πξάμεη, είλαη λα πξνζθνκίζεη ζηνπο αηηεηέο έγγξαθα 

ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηεο PMS ζε ζρέζε κε ηελ «Δηαηξεία». Πέξαλ 

ηεο πξνζθφκηζεο ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ, ηπρφλ δεκφζηα εμέηαζή ηνπ δελ ζα 

δηαθσηίζεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηνπο αηηεηέο ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. 

Η Διαδικαζία 

 

Πξνηνχ ιερζεί ν,ηηδήπνηε άιιν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε αθξφαζε ηεο 

παξνχζαο αίηεζεο δηεμήρζε κφλν ζε ζρέζε κε ηνλ θαζ’ νπ ε αίηεζε 2, αθνχ ε 

αίηεζε απεζχξζε άλεπ βιαβεο θαη απεξξίθζε γηα ηελ θαζ’ εο ε αίηεζε 1, 

ρσξίο επεξαζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ αηηεηψλ λα επαλέιζνπλ ελαληίνλ ηεο κε 
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λέα αίηεζε, ελψ ν θαζ’ νπ ε αίηεζε 3 ν νπνίνο εκθαλίζηεθε ζηε δηαδηθαζία κε 

δηθεγφξν, δήισζε δηα ηνπ ηειεπηαίνπ φηη δελ ελίζηαηαη ζηελ έθδνζε 

δηαηαγκάησλ σο νη παξάγξαθνη Α, Β θαη Γ ηεο αίηεζεο. 

 

Οη ζπλήγνξνη ησλ αηηεηψλ θαη ηνπ θαζ’ νπ ε αίηεζε 2 θαηά ηελ αθξφαζε ηεο 

αίηεζεο, πεξηνξίζηεθαλ ζε γξαπηέο αγνξεχζεηο θαη νπδείο εθ ησλ ελφξθσο 

δεινχλησλ αληεμεηάζηεθε.   

 

Με ηελ αγφξεπζε ηνπ ν ζπλήγνξνο ησλ αηηεηψλ νπζηαζηηθά αλέθεξε φηη ε 

αίηεζε θαζ’ φζνλ αθνξά ηνλ θαζ’ νπ ε αίηεζε 3 βαζίδεηαη ζην άξζξν 255 ηνπ 

Κεθ. 113 θαη εηζεγήζεθε πσο δεδνκέλεο ηεο κε έλζηαζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θαζ΄νπ ε αίηεζε 3, αιιά θαη ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ έλνξθε δήισζε πνπ 

ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε, ηα αηηήκαηα ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ. 

 

Γηα ηνλ θαζ’ νπ ε αίηεζε 2 αλέθεξε φηη ην αίηεκα ζηεξίδεηαη ζην άξζξν 256Α 

ηνπ Κεθ. 113 θαη ππνζηήξημε φηη δεδνκέλεο ηεο ζπλάθεηαο ηνπ ελ ιφγσ 

άξζξνπ κε ην άξζξν 133 ηνπ Αγγιηθνχ Insolvency Act 1986, αλέθεξε φηη είλαη 

νξζφ λα αληιεζεί θαζνδήγεζε απφ ηελ αγγιηθή επί ηνπ ζέκαηνο λνκνινγία, 

αθνχ νχησο ή άιισο δελ ππάξρεη εκεδαπή πνπ λα θαιχπηεη ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα.  Παξέπέκςε ζην ζχγγξακκα Mc Pherson’s Law of Company Liquidation 

3ε έθδνζε αιιά θαη ζε αγγιηθή λνκνινγία γηα λα εηζεγεζεί φηη κε βάζε ην 

ιεθηηθφ ηνπ λφκνπ ην Γηθαζηήξην είλαη ππνρξεσκέλν λα δηαηάμεη ηε Γεκφζηα 

Δμέηαζε, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη ην πξφζσπν πνπ δεηείηαη λα εμεηαζηεί 

εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 256Α (1)(α)-(δ), εθηφο εάλ δελ ππάξρνπλ 

εξσηήζεηο πνπ ζα κπνξνχλ λα ηεζνχλ θαηά ηελ εμέηαζε ή εάλ ε εμέηαζε δελ 

ζα εμππεξεηήζεη θαλέλα ζθνπφ. 

 

Ωο πξνο δε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβάιιεη ν θαζ’ νπ 2 εληζηάκελνο ζηελ αίηεζε, 

ηνπο νπνίνπο ν ζπλήγνξνο ησλ αηηεηψλ αλαιχεη ζηηο ζειίδεο 2 -4 ηεο 

αγφξεπζεο ηνπ, ππνζηεξίδεη φηη απηνί δελ επζηαζνχλ θαη παξαπέκπεη 

ελδεηθηηθά ζε εξσηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα θιεζεί λα απαληήζεη ν θαζ’ νπ ε 

αίηεζε 2 (βι. ζει. 5 ηεο αγφξεπζεο αηηεηψλ), εηζεγνχκελνο ελ ηέιεη φηη 

επηβάιιεηαη ε έγθξηζε ηεο αίηεζεο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θπξίσο ησλ 
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πηζησηψλ ηεο «Δηαηξείαο».   

 

Απφ ηελ άιιε ε ζπλήγνξνο ηνπ θαζ’ νπ ε αίηεζε 2 κε ηελ αγφξεπζε ηεο 

πηνζέηεζε νπζηαζηηθά ηα φζα ν θαζ’ νπ ε αίηεζε 2 πξνβάιιεη κε ηελ έλνξθε 

δήισζε πνπ ζπλνδεχεη ηελ έλζηαζε, θαη απέξξηςε εκθαληηθά ηε ζέζε φηη 

δφζεθαλ επηιεθηηθά έγγξαθα θαη ππνζηήξημε φηη δφζεθαλ φια ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ ν θαζ’  νπ ε αίηεζε 2 θαη πεξαηηέξσ ήηαλ ε 

ζέζε ηεο φηη εθφζνλ παξέδσζε φια ηα έγξαθα πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ σο 

πάξνρνο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη αθνχ ε δηαρείξηζε γηλφηαλ κέζσ 

πιεξεμνπζίσλ θαη φρη απφ ηνλ θαζ’ νπ ε αίηεζε 2 ν νπνίνο ήηαλ κφλν 

νλνκαζηηθφο δηεπζπληήο, ε εμέηαζε δελ ζα ρξεζηκεχζεη ζε ν,ηηδήπνηε θαη δελ 

ζα πξέπεη λα δηαηαρζεί. 

 

Η Νομική Πηςσή 

Αίηημα ζε ζσέζη με ηον Καθ’ ος η Αίηηζη 3 

Όπσο ιέρζεθε απφ ηνλ ζπλήγνξν ησλ αηηεηψλ ε αίηεζε θαζ’ φζνλ αθνξά ηνλ 

θαζ’ νπ ε αίηεζε 3 ν νπνίνο είλαη ν ηειεπηαίνο ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο,   

βαζίδεηαη ζην άξζξν 255 ην νπνίν ηηηινθνξείηαη «Εξοςζία για κλήηεςζη 

πποζώπυν πος ςπάπσει ςποτία όηι έσοςν πεπιοςζία ηηρ εηαιπείαρ 

κλπ»  θαη πξνβιέπεη ηα εμήο: 

«255.-(1) Σν Γηθαζηήξην δύλαηαη, νπνηεδήπνηε κεηά ην δηνξηζκό πξνζσξηλνύ 
εθθαζαξηζηή ή ηελ έθδνζε δηαηάγκαηνο εθθαζάξηζεο, λα θαιέζεη ελώπηνλ ηνπ 
νπνηνδήπνηε αμησκαηνύρν ηεο εηαηξείαο ή πξόζσπν πνπ είλαη γλσζηό ή γηα ην 
νπνίν ππάξρεη ππνςία όηη έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ νπνηαδήπνηε πεξηνπζία ηεο 
εηαηξείαο ή πνπ πηζηεύεηαη όηη ρξσζηεί ζηελ εηαηξεία, ή νπνηνδήπνηε πξόζσπν 
πνπ ην Γηθαζηήξην θξίλεη ηθαλό λα δώζεη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ ίδξπζε, 
εκπνξία, ζπλαιιαγέο, ππνζέζεηο ή πεξηνπζία ηεο εηαηξείαο. 

(2) Σν Γηθαζηήξην δύλαηαη λα ην εμεηάζεη ελόξθσο αλαθνξηθά κε ηα αλαθεξόκελα 
ζέκαηα είηε πξνθνξηθά είηε κε βάζε γξαπηό εξσηεκαηνιόγην, θαη δύλαηαη λα 
θαηαγξάςεη ηηο απαληήζεηο ηνπ θαη λα απαηηήζεη λα ηηο ππνγξάςεη. 

(3) Σν Γηθαζηήξην δύλαηαη λα απαηηήζεη από απηό λα πξνζαγάγεη νπνηαδήπνηε 
βηβιία θαη έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζηε θύιαμε ή εμνπζία ηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ εηαηξεία, αιιά, όηαλ απηό αμηώλεη όηη θαηέρεη δηθαίσκα παξαθξάηεζεο πάλσ 
ζηα βηβιία θαη έγγξαθα πνπ πξνζάγνληαη από απηό ε πξνζαγσγή ζα είλαη ρσξίο 
βιάβε εθείλνπ ηνπ δηθαηώκαηνο παξαθξάηεζεο, θαη ην Γηθαζηήξην έρεη 
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αξκνδηόηεηα θαηά ηελ εθθαζάξηζε λα απνθαζίζεη πάλσ ζε όια ηα ζέκαηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε εθείλν ην δηθαίσκα παξαθξάηεζεο. 

(4) Αλ νπνηνδήπνηε κε απηό ηνλ ηξόπν θιεηεπκέλν πξόζσπν, αθνύ ηνπ 
πξνζθεξζεί ινγηθό πνζό γηα ηα έμνδα ηνπ, αξλείηαη λα παξνπζηαζηεί ελώπηνλ ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ κέζα ζηνλ νξηζκέλν ρξόλν, ρσξίο λα έρεη νπνηνδήπνηε λνκηθό 
θώιπκα (πνπ θνηλνπνηείηαη ζην Γηθαζηήξην θαηά ην ρξόλν ηεο ζπλεδξίαο ηνπ θαη 
πνπ γίλεηαη απνδερηό από απηό) ην Γηθαζηήξην δύλαηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηε 
ζύιιεςε ηνπ θαη ηελ πξνζαγσγή ηνπ ζην Γηθαζηήξην γηα εμέηαζε.» 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν θαζ’ νπ ε αίηεζε 3 Πέηξνο Ναηνχδη ήηαλ σο 

ιέρζεθε ειεγθηήο ηεο εηαηξείαο θαη ζπλαηλεί ζηελ έθδνζε ησλ αηηνχκελσλ 

δηαηαγκάησλ σο νη παξάγξαθνη Α, Β θαη Γ ηεο αίηεζεο.   Έρνληαο θαηά λνπ ηα 

πην πάλσ, ηηο πξφλνηεο ηεο πην πάλσ λνκνζεζίαο, αιιά θαη ηα φζα νη αηηεηέο 

πξνβάιινπλ πξνο ππνζηήξημε ηνπ αηηήκαηνο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ θαζ’ νπ ε 

αίηεζε 3, ζεσξψ φηη ε αίηεζε ζα πξέπεη λα εγθξηζεί ζε ζρέζε κε ηα αηηεηηθά 

Α, Β θαη Γ.  

Αίηημα ζε ζσέζη με ηον Καθ’ ος η Αίηηζη 2 

Σν αίηεκα θαζ’ φζνλ αθνξά ηνλ θαζ΄νπ ε αίηεζε 2 ν νπνίνο πξνέβαιε ηελ 

έλζηαζε ζηελ αίηεζε, βαζίδεηαη ηφζν ζην άξζξν 255 ηνπ Κεθ.113 ην νπνίν 

παξαηέζεθε αλσηέξσ θαη ην νπνίν εληνπίδεηαη ζηε λνκηθή βάζε ηεο αίηεζεο, 

αιιά θαη ζην άξζξν 256 Α ηνπ Κεθ. 113 ην νπνίν επίζεο πεξηιακβάλεηαη ζηε 

λνκηθή βάζε ηεο αίηεζεο θαη ην νπνίν πξνβιέπεη ηα εμήο: 

«256Α.-(1) Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 256, όπνπ κία εηαηξεία 

εθθαζαξίδεηαη από ην Γηθαζηήξην, ν επίζεκνο παξαιήπηεο ή ν εθθαζαξηζηήο 

δύλαηαη, θαηά νπνηνδήπνηε ρξόλν πξηλ από ηε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο, λα 

απνηαζεί ζην Γηθαζηήξην γηα δεκόζηα εμέηαζε νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ ην 

νπνίν- 

(α)  είλαη ή ήηαλ αμησκαηνύρνο ηεο εηαηξείαο, ή 

(β)  έρεη ελεξγήζεη εμεηαζηήο, ή  σο  εθθαζαξηζηήο, 

(γ)  είλαη ζπλεηζθνξέαο ηεο εηαηξείαο, ή 

(δ)  νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν, εθηόο από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο (α) θαη (β), ην νπνίν έρεη ή είρε ζρέζε ή έρεη ιάβεη κέξνο ζηελ 
πξναγσγή, ζύζηαζε ή δηεύζπλζε ηεο εηαηξείαο. 

(2) Δθηόο ην Γηθαζηήξην δηαηάμεη δηαθνξεηηθά ν παξαιήπηεο ή ν εθθαζαξηζηήο 
πξνβαίλεη ζε αίηεζε ζύκθσλα κε ην εδάθην (1) αλ απηό δεηεζεί από- 
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(α) ην έλα δεύηεξν ζε αμία ησλ πηζησηώλ ηεο εηαηξείαο, ή 

(β) ηα ηξία ηέηαξηα ζε αμία ησλ ζπλεηζθνξέσλ ηεο εηαηξείαο. 

(3) Καηόπηλ αίηεζεο ζύκθσλα κε ην εδάθην (1), ην Γηθαζηήξην ζα δώζεη 
νδεγίεο όπσο δηελεξγεζεί δεκόζηα εμέηαζε ηνπ πξνζώπνπ κε ην νπνίν 
ζρεηίδεηαη ε αίηεζε, ζε εκέξα πνπ ζα θαζνξίζεη ην Γηθαζηήξην, θαη ην 
πξόζσπν απηό ζα παξαζηεί ζην Γηθαζηήξην θαηά ηελ εκέξα εθείλε θαη ζα 
εμεηαζηεί δεκόζηα, αλαθνξηθά κε ηελ πξναγσγή, ζύζηαζε ή δηεύζπλζε ηεο 
εηαηξείαο ή αλαθνξηθά κε ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηώλ θαη ππνζέζεώλ ηεο ή 
ηελ ζπκπεξηθνξά ή ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξεία. 

(4) Σα αθόινπζα πξόζσπα δύλαληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δεκόζηα εμέηαζε 
πξνζώπνπ ζύκθσλα κε ην όξζξν απηό θαη δύλαληαη λα πξνβαίλνπλ ζε 
εξσηήζεηο ζην πξόζσπν αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην 
εδάθην (3): 

(α) Ο επίζεκνο παξαιήπηεο· 

(β) ν εθθαζαξηζηήο ηεο εηαηξείαο· 

(γ) ν εμεηαζηήο ηεο εηαηξείαο· 

(δ) νπνηνδήπνηε πξόζσπν ην νπνίν έρεη δηνξηζηεί σο εηδηθόο δηαρεηξηζηήο ηεο 
πεξηνπζίαο ή ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο· 

(ε) νπνηνζδήπνηε πηζησηήο ηεο εηαηξείαο πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεηθηηθά 
απαίηεζεο θαηά ηελ εθθαζάξηζε· 

(ζη) νπνηνζδήπνηε ζπλεηζθνξέαο ηεο εηαηξείαο. 

(5) Γηα ζθνπνύο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ν επίζεκνο παξαιήπηεο δύλαηαη λα 

δηνξίδεη δηθεγόξν, ηα έμνδα ηνπ νπαίνπ ζα επηβαξύλνπλ ηελ πεξηνπζία ηεο 

εηαηξείαο.» 

Απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ πην πάλσ άξζξνπ θαίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο φηη, 

εθφζνλ ην Γηθαζηήξην δηαπηζηψζεη φηη ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ πξφζσπν 

πνπ εκπίπηεη ζην ιεθηηθφ ηνπ λφκνπ, φηη ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηνλ νξζφ 

ρξφλν θαη φηη απεπζχλεηαη ζε πξφζσπν πνπ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ 

άξζξνπ 256Α(1)(α) -(δ), δελ έρεη δηαθξηηηθή επρέξεηα λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε. 

Δίλαη φκσο πξάγκαηη έηζη ηα πξάγκαηα; Γελ έρσ θαηαθέξεη λα εληνπίζσ 

θππξηαθή απφθαζε επί ηνπ ζέκαηνο, νχηε νη ζπλήγνξνη ησλ δχν πιεπξψλ κε 

παξέπεκςαλ ζε ηέηνηα απφθαζε.  Όκσο αληηπαξαβνιή ηνπ πην πάλσ άξζξνπ 

κε ην  άξζξν 133 ηνπ Αγγιηθνχ Insolvency Act 1986, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα 
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φηη ηα δχν άξζξα είλαη ζρεδφλ παλνκνηφηππα, πξάγκα ην νπνίν επηηξέπεη ηελ 

άληιεζε θαζνδήγεζεο απφ ηελ αγγιηθή επί ηνπ ζέκαηνο λνκνινγία.   

ηελ ππφζεζε Jeeves v. Official Receiver (2003) EWCA Civ 1246, ηελ 

νπνία επηθαιέζηεθαλ ακθφηεξεο νη πιεπξέο, ιέρζεθαλ ηα εμήο:  

“44..  But, if satisfied that the person whose public examination is sought falls 

within one or other of the categories set out in paragraphs (a) to (c) of section 

133(1) of the 1986 Act, is the court required by the mandatory language 

of section 133(3) to make the order sought? In my view the answer to 

that question must be a qualified affirmative. The court must keep in 

mind the purposes of public examination; and that the examinee will be 

examined on oath; and will be required to answer “all such questions as 

the court may put, or allow to be put, to him”. In the exceptional case in 

which it could be seen, at the time of the application for public 

examination, that there were no questions which it would be proper for 

the court to put, or to allow to be put, to the examinee at the hearing of 

the examination — or that there were no purposes to be served by such 

an examination — the court should decline to make the order. The 

reason is simple: the court should do nothing in vain. If the order for 

public examination can serve no useful purpose, it should not be made. 

Subject to that qualification, however, it seems to me that the court is required 

to make the order sought. If there are particular questions or areas of 

inquiry to which objection can be taken, that can be raised and debated 

at the public examination itself — or, if more convenient, at a preliminary 

hearing. But it is, I think, only in cases where it can be seen at the time of the 

application that there is no proper purpose to be served by a public 

examination that the court would be justified in refusing to make the order 

which the Official Receiver — or, in a case under section 133(2) , the requisite 

majority of the creditors and contributories — considers to be needed if the 

Official Receiver is to carry out the duties imposed on him by section 132 (1) 

of the Act.» (ε έκθαζε δηθή κνπ) 

Απφ ηα πην πάλσ λνκνινγεζέληα πξνθχπηεη φηη δεδνκέλνπ ηνπ φηη ην 

Γηθαζηήξην δελ ελεξγεί επί καηαίσ, ζα πξέπεη λα αξλεζεί λα πξνρσξήζεη κε 
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ηελ εμέηαζε, ζηελ (εμαηξεηηθή) πεξίπησζε πνπ ην Γηθαζηήξην κπνξεί λα θξίλεη 

θαηά ην ρξφλν ηεο αίηεζεο γηα δεκφζηα εμέηαζε φηη δελ ππάξρνπλ εξσηήζεηο 

νη νπνίεο ζα ήηαλ πξέπνλ ή θαηάιιειν (proper) γηα ην Γηθαζηήξην λα ζέζεη ή 

λα επηηξέςεη λα ηεζνχλ ζηνλ εμεηαδφκελν θαηά ηελ αθξφαζε ηεο εμέηαζεο ή 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη ε εμέηαζε δελ ζα εμππεξεηνχζε 

νπνηνδήπνηε ζθνπφ. Γηεπθξηλίδεηαη βέβαηα θαη απφ ηελ πην πάλσ λνκνινγία, 

φηη εθφζνλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο ή πηπρέο ηεο εμέηαζεο ζηηο 

νπνίεο κπνξεί λα πξνβιεζεί έλζηαζε, απηέο κπνξνχλ λα εγεξζνχλ θαη λα 

ζπδεηεζνχλ θαη λα απνθαζηζηνχλ θαηά ην ζηάδην ηεο εμέηαζεο απηήο θαζ’ 

απηήο. 

Δμεηάδνληαο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαηά πφζνλ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα λα δηαηαρζεί ε δεκφζηα εμέηαζε ηνπ θαζ’ νπ ε αίηεζε 2 

ζεκεηψλσ ηα εμήο.    

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ακθηζβεηεηίαη φηη έρεη εθδνζεί δηάηαγκα 

εθθαζάξηζεο ηεο «Δηαηξείαο» θαη ε ελ ιφγσ «Δηαηξεία» δελ έρεη αθφκα 

δηαιπζεί.  Η δε ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνπο (ζπλ)εθθαζαξηζηέο, νη νπνίνη 

είλαη πξφζσπα ηα νπνία κε βάζε ην λφκν λνκηκνπνηνχληαη ζηελ ππνβνιή 

ζρεηηθήο αίηεζεο.   Ο δε θαζ’ νπ ε αίηεζε 2, ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, 

κεηαμχ άιισλ, ε αίηεζε, δελ ακθηζβεηείηαη φηη είλαη Γηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο  

(βι. Σεθκήξην 1 ζηελ Δ/Γ πνπ ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε).   Ωο πξνο ην φηη ν ίδηνο 

αλαθέξεη φηη είλαη νλνκαζηηθφο δηεπζπληήο (nominee director) ζεκεηψλσ φηη 

ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ είλαη θαηαρσξεκέλνο σο δηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο (βι. 

Σεθκήξην 1), ελψ ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ έρεη ππνδεηρζεί ζε πνην ζεκείν ηνπ 

Κεθ. 113 εληνπίδεηαη ε ηδηφηεηα πνπ επηθαιείηαη.  

Πεξαηηέξσ απφ ηα φζα αλαθέξεη ε νκλχνπζα γηα ηνπο αηηεηέο θαη ηα νπνία 

έρνπλ παξαηεζεί αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ 

εξσηήκαηα ηα νπνία ρξήδνπλ απάληεζεο, θαη πξνο ηνχην ελδεηθηηθά είλαη θαη 

ηα φζα αλαθέξνληαη ζηε ζειίδα 5 ηεο γξαπηήο αγφξεπζεο ησλ αηηεηψλ.  

Γελ κνπ δηαθεχγεη βέβαηα φηη ν θαζ’ νπ ε αίηεζε 2 δηαηείλεηαη φηη δελ ζα 

πξέπεη λα δηαηαρζεί ε δεκφζηα εμέηαζε ηνπ γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο.  Πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ έλζηαζε θαη ηελ έλνξθε δήισζε πνπ ηε ζπλνδεχεη, 
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πξνθχπηεη φηη ν θαζ’ νπ ε αίηεζε 2 ππνζηεξίδεη φηη ε αίηεζε ζα πξέπεη λα 

απνξξηθζεί θαζ’ φηη:  

1. Ο ίδηνο ν θαζ’ νπ ε αίηεζε 2 είλαη nominee director θαη ε παξνρή ησλ 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ «Δηαηξεία» γηλφηαλ κέζσ πιεξεμνπζίσλ 

θαη φρη απφ ηνλ ίδην ηνλ νλνκαζηηθφ δηεζπληή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε 

δηαρείξηζε ηεο «Δηαηξείαο» γηλφηαλ απφ ηελ PMS ηεο νπνίαο είλαη 

δηεπζπληήο πιελ φκσο γηα λα ιάβεη αληίγξαθν εγγξάθνπ πνπ αθνξά 

εηαηξεία/πειάηε ηεο PMS (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δηαηξείαο), 

απαηηείηαη πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε θαη επηθνηλσλία κε ηνλ ππεχζπλν 

IT ηεο PMS θαη κε ην πξφζσπν/ππάιιειν ηεο PMS, ην νπνίν είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ δηαρείξηζε (operations) ηέηνηαο εηαηξείαο θαη 

ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ζρεηηθνχ (ειεθηξνληθνχ) κεηξψνπ.   πλεπψο, 

νη θάθεινη θαη ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ή θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ 

Δηαηξεία, δελ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή θαη ηνλ έιεγρφ ηνπ, αιιά ζηελ 

θαηνρή θαη έιεγρν ηεο PMS θαη, επνκέλσο, ε νπνηαδήπνηε εμαζθάιηζε 

πιεξνθνξηψλ θαη εγγξάθσλ είλαη ρξνλνβφξα.  Ο ίδηνο δε δελ δηαηεξεί 

πξνζσπηθφ αξρείν γηα ηελ «Δηαηξεία».  Σα ίδηα θαη’ αλαινγία 

πξνβάιιεη θαη φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο ηεο Δηαηξείαο φπνπ ρξεηάδεηαη εηδηθφ digipass ην νπνίν 

δελ έρεη ή γξαπηφ αίηεκα. 

2. Γελ έρεη θαη νπδέπνηε είρε νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή εκπινθή ζε ζρέζε 

κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. Σν νπνηνδήπνηε έγγξαθν 

ππνγξαθφηαλ απφ ηνλ θαζ’ νπ ε αίηεζε 2, ππνγξαθφηαλ θαηφπηλ 

εληνιψλ ηνπ πειάηε ηεο PMS θαη / ή αληηπξνζψπσλ ηνπ θαη δελ 

γλψξηδε ηνλ πειάηε πξνζσπηθά θαη νπδέπνηε είρε νπνηαλδήπνηε 

αιιεινγξαθία θαη / ή επηθνηλσλία καδί ηνπ θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα 

εμεγήζεη νηηδήπνηε ζε ζρέζε κε νπνηαλδήπνηε ζπλαιιαγή ηεο 

«Δηαηξείαο».  

3. Γελ αλακείρζεθε, είηε εζειεκέλα είηε άιισο πσο, ζε νπνηαδήπνηε 

αδηθνπξαμία ή παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα ηεο «Δηαηξείαο», νχηε θαη έρεη 

ππνβνεζήζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηέηνηεο θαη’ ηζρπξηζκφ επηιήςηκεο 

δξαζηεξηφηεηεο.  
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4. Οη αηηεηέο θαηαρξεζηηθά θαη θαηαπηεζηηθά απνζθνπνχλ θαζαξά ζηελ 

άζθεζε πίεζεο πξνο ηνλ πειάηε, ηνλ πξαγκαηηθφ ηειηθφ δηθαηνχρν ηεο 

«Δηαηξείαο», αθνχ νη αηηεηέο γλσξίδνπλ πνιχ θαιά φηη εθηειεί ηα 

θαζήθνληα ηνπ νλνκαζηηθνχ (nominee) δηεπζπληή ηεο Δηαηξείαο θαη 

νπδεκία γλψζε έρεη θαη είρε, πέξαλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη εγγξάθσλ 

πνπ ήδε ηνπο απέζηεηιε, αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ζπλαιιαγέο ηεο «Δηαηξείαο». 

5. Η δεκφζηα εμέηαζή ηνπ δε ζα σθειήζεη νπνηνδήπνηε ζθνπφ, αθνχ δελ 

έρεη πξνζσπηθή γλψζε θαη νπδέπνηε είρε νπνηαλδήπνηε πξνζσπηθή 

αλάκεημε πέξαλ ηεο ππνγξαθήο εγγξάθσλ θαζ’ ππφδεημε ηεο PMS ζε 

ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο. Ό,ηη δε 

ζα κπνξνχζε λα πξάμεη, ην έρεη πξάμεη ήδε, θαη ζπγθεθξηκέλα 

πξνζθφκηζε ζηνπο Αηηεηέο έγγξαθα ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή 

ηεο PMS ζε ζρέζε κε ηελ Δηαηξεία. Πέξαλ ηεο πξνζθφκηζεο ησλ ελ 

ιφγσ εγγξάθσλ, ηπρφλ δεκφζηα εμέηαζή ηνπ δελ ζα δηαθσηίζεη θαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξφπν ηνπο Αηηεηέο ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. 

Δλ νιίγνηο ν θαζ’ νπ ε αίηεζε 2 ππνζηεξίδεη φηη ε αίηεζε ζα πξέπεη λα 

απνξξηθζεί αθνχ, ν ίδηνο ήδε παξέδσζε απηά πνπ κπφξεζε λα εμεχξεη θαη 

δελ δχλαηαη ν ίδηνο λα παξαρσξήζεη νπνηαδήπνηε άιια έγγξαθα ή 

πιεξνθνξίεο είηε επεηδή δελ ηα θαηηέρεη ή επεηδή είλαη δχζθνιν ή ρξνλνβφξν 

λα ηα ιάβεη ή θαη επεηδή ππεηζέξρνληαη ζέκαηα εκπηζηεπηηθφηεηαο, ή θαη 

επεηδή ν ίδηνο είλαη nominee director θαη δελ ρεηξηδφηαλ ηα δεηήκαηα ηεο 

εηαηξείαο πξνζσπηθά, ηα νπνία ρεηξίδνληαη νη αξκφδηνη ππάιιεινη ηεο PMS ε 

νπνία δηαρεηξίδεηαη ηελ «Δηαηξεία», ελψ επίζεο πξνβάιιεη θαη ηε ζέζε φηη νη 

αηηεηέο δελ λνκηκνπνηνχληαη λα δεηνχλ θάπνηα εθ ησλ εγγξάθσλ ή 

πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχλ επεηδή δελ αθνξνχλ ηελ «Δηαηξεία», αιιά ηξίηα 

αζχλδεηα άηνκα, πξάγκα πνπ θαζηζηά ηελ αίηεζε θαηαρξεζηηθή.     

Σα πην πάλσ θαη ελ γέλεη ηα δεηήκαηα πνπ ζέηεη ν θαζ’ νπ ε αίηεζε 2 κε ηελ 

έλζηαζε ηνπ, ζεσξψ φηη κε βάζε θαη ηελ πην πάλσ λνκνινγία ζηελ νπνία 

παξέπεκςα (βι. Jeeves (αλσηέξσ)), είλαη δεηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ηεζνχλ 

θαη λα απνθαζηζηνχλ θαηά ην ζηάδην ηεο Γεκφζηαο Δμέηαζεο θαη πεξαηηέξσ 
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θξίλσ πσο  ε παξνχζα δελ εκπίπηεη ζηηο εμαηξεηηθέο εθείλεο πεξηπηψζεηο 

φπνπ κπνξεί λα ιερζεί απφ ην ζηάδην απηφ, φηη δελ ζα εμππεξεηήζεη 

νπνηνδήπνηε ζθνπφ ε αίηεζε ή φηη δελ ππάξρνπλ εξσηήζεηο νη νπνηεο ζα 

ήηαλ θαηάιιειν ή πξφζθνξν (proper) λα ηεζνχλ.   Όπσο δε ήδε έρσ θαη πην 

πάλσ αλαθέξεη πξνθχπηεη απφ ηα φζα αλαθέξεη ε νκλχνπζα γηα ηνπο αηηεηέο 

θαη ηα νπνία έρνπλ παξαηεζεί αλσηέξσ, φηη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ 

εξσηήκαηα ηα νπνία ρξήδνπλ απάληεζεο, ν δε θαζ’ νπ ε αίηεζε 2 είλαη 

Γηεζπληήο ηεο «Δηαηξείαο» κε βάζε ην κεηξψν ηνπ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ, αιιά 

θαη ηεο PMS.  Δπνκέλσο θξίλσ φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

έθδνζε ησλ αηηνχκελσλ δηαηαγκάησλ θαη γηα ηνλ θαζ΄νπ ε αίηεζε 2. 

Καηάληξη 

Τπφ ην θσο ησλ πην πάλσ θαη γηα φινπο ηνπο ιφγνπο πνπ πξνζπάζεζα λα 

εμεγήζσ, θξίλσ φηη ε αίηεζε ζα πξέπεη λα εγθξηζεί ηφζν γηα ηνλ θαζ’ νπ ε 

αίηεζε 2 φζν θαη γηα ηνλ θαζ’ νπ ε αίηεζε 3 θαη εγθξίλεηαη.  Δθδίδνληαη 

ζπλαθψο δηαηάγκαηα ελαληίνλ ησλ θαζ’ σλ ε αίηεζε 2 θαη 3 σο νη 

παξάγξαθνη Α, Β θαη Γ ηεο αίηεζεο.    

Όζνλ αθνξά ηα έμνδα ηεο αίηεζεο ζεκεηψλσ ηα εμήο.  Σν δηάηαγκα ζε ζρέζε 

κε ηνλ θαζ’ νπ ε αίηεζε 3 εθδίδεηαη ζηελ νπζία εθ ζπκθψλνπ, αθνχ ν θαζ’ νπ 

ε αίηεζε 3 ζπλαίλεζε πξνο ηνχην.  Καηά ηo ρξφλν δε ηεο δήισζεο ζηελ νπνία 

πξνέβεζαλ ζρεηηθά νη ζπλήγνξνη ησλ ελ ιφγσ δηαδίθσλ ελψπηνλ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, δελ ηέζεθε ζέκα εμφδσλ, νχηε θαη έγηλε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή 

αλαθνξά, επνκέλσο ζε ζρέζε κε ηνλ θαζ’ νπ ε αίηεζε 3 δελ εθδίδεηαη 

νπνηαδήπνηε δηαηαγή γηα έμνδα.   

Όζνλ αθνξά ηνλ θαζ’ νπ ε αίηεζε 2, ηα έμνδα δελ βιέπσ ην ιφγν γηαηί λα κελ 

αθνινπζήζνπλ ην απνηέιεζκα θαη επνκέλσο επηδηθάδνληαη ππέξ ησλ αηηεηψλ 

θαη ελαληίνλ ηνπ θαζ’ νπ ε αίηεζε 2 σο ζα ππνινγηζηνχλ απφ ηνλ 

Πξσηνθνιιεηή θαη εγθξηζνχλ απφ ην Γηθαζηήξην.  

Τπφ ην θσο ηεο αλάγθεο ιήςεο κέηξσλ πξνο παξεκπφδηζε ηεο εμάπισζεο 

ηνπ θνξσλνηνχ, θαη ηεο θεξπρζήζαο απφ ηνλ Παγθνζκην Οξγαληζκφ Τγείαο 

(Π.Ο.Τ) παλδεκίαο, αιιά θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ 

εκεξ.16/03/2020, θαζψο θαη ηνπ Γηαηάγκαηνο εκεξ. 23/3/2020 πεξί 
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απαγφξεπζεο αρξείαζησλ κεηαθηλήζεσλ, σο εκεξνκελία γηα ηελ Δμέηαζε ησλ 

θαζ’ σλ ε αίηεζε 2 θαη 3 νξίδεηαη ε 10/6/2020 θαη ψξα 11 π.κ., εθφζνλ ππφ ηηο 

πην πάλσ πεξηζηάζεηο δελ παξέρεηαη ε επρέξεηα γηα λα δνζεί ελσξίηεξε 

εκεξνκελία.  Ννείηαη φηη ηα εθδνζέληα δηαηάγκαηα ζα πξέπεη λα επηδνζνχλ 

ζηνπο θαζ’ σλ ε αίηεζε 2 θαη 3. 

 

       ............................................... 

             Ν. Μαζεθνιψλε, Δ.Γ. 

ΠΙΣΟΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΗΣΗ        
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