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ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 

� Στο Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και

Επίσηµου Παραλήπτη υπάγονται οι πιο

κάτω Κλάδοι:

Ο Κλάδος Εταιρειών� Ο Κλάδος Εταιρειών

� Ο Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων

� Ο Κλάδος Πνευµατικής και Βιοµηχανικής

Ιδιοκτησίας – ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας
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Στατιστικός Πίνακας ∆ιαταγµάτων 

Παραλαβής και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών 
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Μεθοδολογία υπολογισµού των 

στατιστικών

� Μέχρι το Σεπτέµβριο 2010 η µεθοδολογία 

υπολογισµού των στατιστικών γινόταν µε βάση 

την ηµεροµηνία έκδοσης των ∆ιαταγµάτων

� Από την 1η Οκτωβρίου 2010 γίνεται µε βάση την 

ηµεροµηνία που παραλαµβάνονται τα 

∆ιατάγµατα

� Από το Σεπτέµβριο 2011 ο Επίσηµος 

Παραλήπτης έχει σταµατήσει να παραλαµβάνει 

διατάγµατα χωρίς να έχει καταβληθεί το τέλος 

των 300 ευρώ 5



Στατιστικά στοιχεία από την 

ηµεροµηνία ίδρυσης του θεσµού

� Από 01/01/1931 µέχρι  07/11/2012 έχουν εκδοθεί  12031 

∆ιατάγµατα Παραλαβής από τα οποία 9103  είναι σε 

ισχύ

Από 1953 µέχρι 27/11/2012 έχουν εκδοθεί 5765 � Από 1953 µέχρι 27/11/2012 έχουν εκδοθεί 5765 

Εκούσιες Εκκαθαρίσεις

� Από 01/01/1931 µέχρι 27/11/2012 έχουν εκδοθεί  3137 

∆ιατάγµατα Εκκαθάρισης, από τα οποία 2137 είναι σε 

ισχύ.  Μέχρι τις 31/12/2012 έχουν βγει 5986 Εκούσιες 

Εκκαθαρίσεις
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Στατιστικά στοιχεία από την 

ηµεροµηνία ίδρυσης του Θεσµού

� Από τα ∆ιατάγµατα Παραλαβής τα οποία έχει 

παραλάβει  ο Επίσηµος Παραλήπτης,  µέχρι τις 

07/11/2012, ο αριθµός των χρεωστών που δεν 

έχουν ακόµη κηρυχθεί σε πτώχευση ήταν 4.828.  έχουν ακόµη κηρυχθεί σε πτώχευση ήταν 4.828.  

Ενώ 4.275 είναι κηρυγµένοι σε πτώχευση

Τα τελευταία 7 χρόνια:

� Λήφθηκε περίπου το 51% από το σύνολο όλων των 

∆ιαταγµάτων Παραλαβής
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Στατιστικά στοιχεία από την 

ηµεροµηνία ίδρυσης του θεσµού

� Τα τελευταία 7 χρόνια (συν.):

� Λήφθηκε περίπου το 33% από το σύνολο όλων των 

∆ιαταγµάτων Εκκαθάρισης∆ιαταγµάτων Εκκαθάρισης

� Λήφθηκε περίπου το 71% από το σύνολο των Εκούσιων 

Εκκαθαρίσεων

� Λήφθηκε περίπου το 47% από το σύνολο των 

Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 

ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ /ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ

∆ιοίκηση

Επιτροπή 
προσφορών

Συνελεύσεις Πιστωτών 
και 

Μετόχων/Συνεισφορέων

Νοµικό Τµήµα Εκτέλεση/Έρευνα ∆ιαταγµάτων 
Παραλαβής /Εκκαθάρισης

Εκποίηση περιουσιών/προσφορές 
/Μεταβιβάσεις

Πληρωµή 
µερίσµατος

Έλεγχος Λογαριασµών Εισπράξεων 
Πληρωµών

Εκούσιες 
Εκκαθαρίσεις

Λογιστήριο/Ταµείο Εξυπηρέτηση κοινού/Αρχείο
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Συνεργασία µε τον Παγκύπριο

∆ικηγορικό Σύλλογο

� Στοιχεία επικοινωνίας προσωπικού σύµφωνα µε τη 

δοµή/δραστηριότητες του Κλάδου και της 

οργανωτικής θέσης

� Αρχείο Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών

� Νέα έντυπα επαληθεύσεων και πληρεξούσια, τόσο 

στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

� Παραλαβή ∆ιαταγµάτων Παραλαβής και 

Εκκαθάρισης Εταιρειών από τον Επίσηµο 

Παραλήπτη

Συµπλήρωση και υποβολή επαληθεύσεων 

Συνεργασία µε τον Παγκύπριο

∆ικηγορικό Σύλλογο

� Συµπλήρωση και υποβολή επαληθεύσεων 

χρέους και πληρεξούσιων

� ∆ιαδικασία διεξαγωγής “Πρώτων 

Συνελεύσεων Πιστωτών” και “Πρώτων 

Συνελεύσεων Πιστωτών και Μετόχων”

� Οδηγίες σχετικά µε ακύρωση ∆ιαταγµάτων
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Συνεργασία µε τον Παγκύπριο

∆ικηγορικό Σύλλογο
� Έντυπα αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών στην 

Ελληνική και Αγγλική γλώσσα µε οδηγίες 

πληρωµής και από το εξωτερικό

� Εγχειρίδιο Εκούσιων Εκκαθαρίσεων

� Εγχειρίδιο εξωτερικής χρήσης 

� Νέοι Κανονισµοί Τελών
12
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ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ

� ΧΡΕΩΣΤΗΣ – Το άτοµο (φυσικό πρόσωπο) εναντίον του

οποίου εκδόθηκε ∆ιάταγµα Παραλαβής

� ΠΤΩΧΕΥΣΑΣ – Το άτοµο (φυσικό πρόσωπο) εναντίον

του οποίου εκδόθηκε ∆ιάταγµα Κήρυξης σε πτώχευσητου οποίου εκδόθηκε ∆ιάταγµα Κήρυξης σε πτώχευση

� ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ – Ο Επίσηµος Παραλήπτης όταν

εκδίδεται ∆ιάταγµα Παραλαβής

� ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ – Ο Επίσηµος Παραλήπτης ή άλλο

φυσικό πρόσωπο όταν εκδίδεται ∆ιάταγµα ∆ικαστηρίου,

συνήθως µετά από απόφαση των πιστωτών 14



Ο περί Πτωχεύσεως Νόµος

Κεφ. 5

� Ο περί Πτωχεύσεως Νόµος εφαρµόζεται µόνο σε φυσικά

πρόσωπα

� Πριν την καταχώρηση αίτησης πτώχευσης επιδίδεται στο

χρεώστη ειδοποίηση πτώχευσης, µε την οποία καλείται οχρεώστη ειδοποίηση πτώχευσης, µε την οποία καλείται ο

χρεώστης να πληρώσει το οφειλόµενο χρέος

� Ένας πιστωτής για να καταχωρήσει αίτηση πτώχευσης,

θα πρέπει απαραίτητα ο χρεώστης να βρίσκεται στην

Κύπρο τους τελευταίους έξι µήνες ή να έχει τη συνήθη

διαµονή του στην Κύπρο ή να διεξαγάγει τις εργασίες του

στην Κύπρο
15



∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΕΚ∆Ι∆ΕΤΑΙ:

� Μετά από αίτηση πιστωτή για χρέος άνω των €15.000

� Μετά από αίτηση του ίδιου του χρεώστη για χρέος άνω

των €50.000των €50.000

ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΤΑΙ:

� Στον Επίσηµο Παραλήπτη από αιτητή µαζί µε απόδειξη

πληρωµής του ποσού των €300-

ΕΠΕΝΕΡΓΕΙ:

� Προς όφελος όλων των πιστωτών 16



ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

� Καθίσταται παραλήπτης της περιουσίας

του χρεώστη

� Παραλαµβάνει το ∆ιάταγµα Παραλαβής

µαζί µε την πληρωµή του ποσού των €300

� Θέτει υπό την προστασία του την 

περιουσία του χρεώστη (άρθρο 4) 
17



ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

� Καταχωρεί τα στοιχεία του χρεώστη στο

Αρχείο Πτωχεύσεων

� ∆ηµοσιεύει το ∆ιάταγµα Παραλαβής όπως

και το ∆ιάταγµα ακύρωσής τουκαι το ∆ιάταγµα ακύρωσής του

� Αποστέλλει επιστολές σε Τράπεζες,

Κτηµατολόγια, Φόρο Εισοδήµατος, Φ.Π.Α.

κλπ.

� Παίρνει καταθέσεις από χρεώστες
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

� Βοηθά το χρεώστη να συµπληρώσει την

Έκθεση Καταστάσεως της περιουσίας

τουτου

� Ερευνά τη διαγωγή του χρεώστη και τους

λόγους αποτυχίας του

� Συγκαλεί και Προεδρεύει στην Πρώτη

Συνέλευση των πιστωτών
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
� Καταχωρεί αιτήσεις στο ∆ικαστήριο όταν ο 

χρεώστης/πτωχεύσας δεν συµµορφώνεται µε τις 

υποχρεώσεις του

� Καταχωρεί ενστάσεις όπου χρειάζεται

� Υποβάλλει Έκθεση στο ∆ικαστήριο όταν του 

ζητηθεί (π.χ. ακύρωση ∆ιατάγµατος)

� Φέρει ενώπιον του ∆ικαστηρίου πιθανά 

αδικήµατα

� Γενικά εµφανίζεται σε όλα τα ∆ικαστήρια της 

Κύπρου, συµπεριλαµβανοµένου και του 

Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 20



ΠΙΣΤΩΤΕΣ

� Υποβάλλουν επαλήθευση στον Επίσηµο 

Παραλήπτη µε  όλα τα αποδεικτικά στοιχεία 

� Μπορούν να εγείρουν αγωγές ή άλλες νόµιµες 

διαδικασίες διαδικασίες 

� Παρίστανται στην Πρώτη Συνέλευση των 

Πιστωτών

� Όλοι έχουν ίσα δικαιώµατα εκτός των 

προνοµιούχων και εξασφαλισµένων 

πιστωτών 
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ΧΡΕΩΣΤΗΣ

� Έχει υποχρέωση να δώσει την Έκθεση

Καταστάσεως της περιουσίας του και την

Προκαταρκτική του κατάθεση

� Υποχρεούται να βοηθήσει τον Επίσηµο� Υποχρεούται να βοηθήσει τον Επίσηµο

Παραλήπτη σε ότι του ζητηθεί για την προστασία

και τη διανοµή της περιουσίας του

� Υποχρεούται να µη δηµιουργεί άλλα χρέη και/ή

να µην επιβαρύνει την περιουσία του

� Αγωγές ή άλλες νόµιµες διαδικασίες τις χειρίζεται

ο ίδιος
22



ΠΤΩΧΕΥΣΑΣ

� Όλη του η περιουσία περιέρχεται στην

κατοχή του ∆ιαχειριστή

� Ο Πτωχεύσας χάνει το δικαίωµα διαχείρισης

της περιουσίας τουτης περιουσίας του

� ∆εν µπορεί να δηµιουργεί νέα χρέη χωρίς να

αναφέρει ότι είναι σε πτώχευση

� Στερείται του δικαιώµατος να εκλέγεται ή να

κατέχει συγκεκριµένα αξιώµατα
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ΠΤΩΧΕΥΣΑΣ

Απώλεια ∆ικαιωµάτων

� Ένας πτωχεύσας δεν µπορεί να εκλεγεί ή να
διατηρήσει έδρα σαν:

� Βουλευτής

24

� Βουλευτής

� ∆ήµαρχος ή µέλος ∆ηµοτικού Συµβουλίου

� Μέλος Επαρχιακού Συµβουλίου

� Πρόεδρος Κοινότητας

� ∆εν µπορεί επίσης να είναι ή να ενεργεί σαν
∆ιευθυντής Εταιρείας χωρίς την έγκριση του
∆ικαστηρίου (Άρθρο 179 του περί Εταιρειών
Νόµου, Κεφ. 113).



ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

� Υποβάλλεται από πιστωτή ή αντιπρόσωπο 

αυτού µε όλα τα  αποδεικτικά στοιχεία 

� Γίνεται Ενόρκως ενώπιον του Πρωτοκολλητή ή � Γίνεται Ενόρκως ενώπιον του Πρωτοκολλητή ή 

του Επίσηµου Παραλήπτη 

� Το χρέος πρέπει να είναι προγενέστερο του 

∆ιατάγµατος Παραλαβής 
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ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

� ∆ίνει το δικαίωµα στον πιστωτή να ψηφίσει

στην Πρώτη Συνέλευση Πιστωτών

� ∆εν υποβάλλεται επαλήθευση από 

πλήρως εξασφαλισµένους πιστωτές εκτός πλήρως εξασφαλισµένους πιστωτές εκτός 

και αν θέλουν να αποποιηθούν της 

ασφάλειάς τους

� Απαλλάσσει τον πιστωτή από χρονοβόρες

νοµικές διαδικασίες

26



ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΤΩΝ

� ∆ικαίωµα ψήφου έχουν όσοι υπέβαλαν 

επαλήθευση µέσα στα καθοριζόµενα 

χρονοδιαγράµµατα πριν τη Συνέλευση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

� Ποιος θα διοριστεί ∆ιαχειριστής

� Αν θα κηρυχθεί ο χρεώστης σε πτώχευση

� Καθορίζεται η αµοιβή του ∆ιαχειριστή

� Κατά πόσο θα διοριστεί Εποπτική Επιτροπή
27



∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

� ∆ιορίζεται από το ∆ικαστήριο,

συνήθως µετά από απόφαση της

Πρώτης Συνέλευσης των Πιστωτών

� Υποχρεούται να δίνει στον Επίσηµο

Παραλήπτη ότι πληροφορίες του

ζητηθούν
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

• Παραλαβή και κατοχή περιουσίας

• Εκποίηση περιουσίας

• ∆ιανοµή µερισµάτων στους πιστωτές

• Εγείρει και υπερασπίζεται νοµικές 

διαδικασίες σχετικές µε την περιουσία του 

πτωχεύσαντα 
29



ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

• Κάθε 6 µήνες υποβάλλει στον Επίσηµο

Παραλήπτη λογαριασµούς εισπράξεων και

πληρωµών

• Συγκαλεί Συνέλευση των πιστωτών για• Συγκαλεί Συνέλευση των πιστωτών για

εξέταση της απαλλαγής του ή για

οποιοδήποτε άλλο θέµα προκύψει

• Καταχωρεί αίτηση στο ∆ικαστήριο για

απαλλαγή του από ∆ιαχειριστής

30



∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

� Πραγµατικά έξοδα και αµοιβή 

∆ιαχειριστή

� ∆ικαιώµατα Επίσηµου Παραλήπτη � ∆ικαιώµατα Επίσηµου Παραλήπτη 

� Έξοδα αιτούντα πιστωτή 

� Προνοµιούχα χρέη

� Ανασφάλιστα χρέη

31



ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

� Υποβολή της Έκθεσης Καταστάσεως 

� Παρακοή για µη υποβολή της Έκθεσης 

Καταστάσεως

� Εξαίρεση λόγω µη υποβολής της Έκθεσης 

Καταστάσεως

� Μηνιαίες δόσεις

� Παρακοή λόγω µη πληρωµής µηνιαίων δόσεων

� ∆όλια µεταβίβαση

� ∆όλια προτίµηση
32



ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

� Κήρυξη σε πτώχευση

� ∆ιορισµός Επίσηµου Παραλήπτη ως ∆ιαχειριστή

� ∆ιορισµός ιδιώτη ∆ιαχειριστή

� Ακύρωση δεύτερου ∆ιατάγµατος Παραλαβής
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

� Παράταση χρόνου για υποβολή Έκθεσης

Καταστάσεως

Παράταση χρόνου για σύγκλιση Πρώτης� Παράταση χρόνου για σύγκλιση Πρώτης

Συνέλευσης Πιστωτών

� Παράταση χρόνου για αποδοχή 

επαληθεύσεων

� Συνοπτική διαδικασία
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ΑΓΩΓΕΣ

� Με την έκδοση του ∆ιατάγµατος 

Παραλαβής, οφειλόµενα χρέη µπορούν να 

επαληθευθούν

(άρθρο 34, επαληθεύσιµα χρέη)

� Τυχόν ∆ικαστική απόφαση, δεν δίνει 

προτεραιότητα πληρωµής (άρθρο 38 

προτεραιότητα χρεών)
35



ΑΓΩΓΕΣ

� Εκκρεµούσα αγωγή ή άλλη νόµιµη 

διαδικασία, µε την υποβολή αίτησης 

πτώχευσης αναστέλλεται  από το 

∆ικαστήριο ή συνεχίζει µε όρους ∆ικαστήριο ή συνεχίζει µε όρους 

(άρθρο 11)

� Οποιοδήποτε θέµα εγερθεί µετά την 

έκδοση του ∆ιατάγµατος Παραλαβής, 

αρµόδιο ∆ικαστήριο είναι το ∆ικαστήριο 

της Πτωχευτικής διαδικασίας (άρθρο 90)
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Άρθρο 9 (2) (3)

Χρεώστης

� Ο µόνος που µπορεί να εγείρει ή 

υπερασπιστεί αγωγές 

� ∆εν τροποποιείται τίτλος∆εν τροποποιείται τίτλος

� ∆εν απαιτείται άδεια από το ∆ικαστήριο αν η

αγωγή καταχωρήθηκε πριν την έκδοση του

∆ιατάγµατος Παραλαβής

� Χρηµατικό ποσό ή ανάκτηση περιουσίας 

περιέρχεται στον Επίσηµο Παραλήπτη
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Άρθρο 9 (4)

Πτωχεύσας

� Εγείρει ή υπερασπίζεται αγωγές

� Απαιτείται εξουσιοδότηση του Επίσηµου 

Παραλήπτη ή του ∆ιαχειριστή 

� Άδεια και όροι από το ∆ικαστήριο

� Ασφάλεια εξόδων

� Χρηµατικό ποσό ή ανάκτηση περιουσίας 

περιέρχονται στον Επίσηµο Παραλήπτη ή το 

∆ιαχειριστή
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Άρθρο 9 (1)

Μεταγενέστερα χρέη 

� Χρέη µεταγενέστερα του ∆ιατάγµατος

Παραλαβής δεν είναι επαληθεύσιµα

� Εγείρεται αγωγή προσωπικά εναντίον του

χρεώστη ή του πτωχεύσαντα

� ∆εν απαιτείται άδεια του ∆ικαστηρίου
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Άρθρο 9 (1)

Πρόστιµα 

� Πρόστιµα που επιβλήθηκαν είτε πριν 

είτε µετά την έκδοση του ∆ιατάγµατος 

Παραλαβής, δεν είναι επαληθεύσιµαΠαραλαβής, δεν είναι επαληθεύσιµα

� Είναι πληρωτέα από το 

χρεώστη/πτωχεύσαντα προσωπικά

40



Άρθρο 9 (6)

Επιβαρύνσεις
Μετά την έκδοση του ∆ιατάγµατος Παραλαβής,

πιστωτής δεν µπορεί να εγγράψει επί της

περιουσίας του χρεώστη:

� Απόφαση (ΜΕΜΟ)

� Υποθήκη

� Οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση 41



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (άρθρο 27)

� Αίτηση από τον πτωχεύσαντα 

οποτεδήποτε µετά την κήρυξη του σε 

πτώχευσηπτώχευση

� Απαραίτητη προϋπόθεση η καταβολή 

προς τους πιστωτές τουλάχιστο του 

50% των χρεών του
42



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (άρθρο 27)

� Ο αποκατασταθείς πτωχεύσας 

υποχρεούται να παρέχει ό,τι βοήθεια του 

ζητηθεί από το ∆ιαχειριστή για 

ολοκλήρωση της ∆ιαχείρισης και διανοµή ολοκλήρωση της ∆ιαχείρισης και διανοµή 

της περιουσίας

� Απαλλάσσεται από όλα τα χρέη τα οποία 

µπορούν να επαληθευθούν, εκτός από 

αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 30
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (άρθρο 27Α)

� Τέσσερα χρόνια µετά την κήρυξη του σε 

πτώχευση

∆εκαπέντε χρόνια µετά την κήρυξη του σε � ∆εκαπέντε χρόνια µετά την κήρυξη του σε 

πτώχευση, όταν διέπραξε αδικήµατα, σύµφωνα 

µε άρθρα 116-126 του περί Πτωχεύσεως Νόµου

� ∆ηµοσιεύει ειδοποίηση αποκατάστασης στην

Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και σε µία

ηµερήσια εφηµερίδα 44



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (άρθρο 27Α)

� Εντός σαράντα πέντε ηµερών ο 

Επίσηµος Παραλήπτης δύναται να 

καταχωρήσει αίτηση για µη αποκατάσταση καταχωρήσει αίτηση για µη αποκατάσταση 

ή για αναστολή της αποκατάστασης

� Σαράντα πέντε µέρες µετά τη 

δηµοσίευση, ο Επίσηµος Παραλήπτης 

εκδίδει βεβαίωση αποκατάστασης
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (άρθρο 27Α)

� Το ∆ιάταγµα Παραλαβής/Πτώχευσης 

εξακολουθεί να υφίσταται

� Το άτοµο θεωρείται ως � Το άτοµο θεωρείται ως 

αποκατασταθείς πτωχεύσας

� Ο ∆ιαχειριστής εξακολουθεί να 

υπάρχει

� Τα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί, 

εξακολουθούν να υφίστανται
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ΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

(άρθρο 31 και Κ.71) Ή ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

� Αίτηση από οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο, λόγω 

του ότι τα χρέη έχουν εξοφληθεί ή διευθετηθεί ή 

οι πιστωτές έχουν συγκατατεθεί ή γιατί κακώς 

εκδόθηκε το ∆ιάταγµα Παραλαβήςεκδόθηκε το ∆ιάταγµα Παραλαβής

� Το ∆ιάταγµα Παραλαβής ακυρώνεται

� Η κήρυξη σε πτώχευση ακυρώνεται
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ΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

(άρθρο 31 και Κ.71) Ή ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

� Ο Παραλήπτης ή ο ∆ιαχειριστής παύει να 

υπάρχει

� Η πτωχευτική διαδικασία σταµατά

� Τυχόν πτωχευτική περιουσία επιστρέφεται 

στο χρεώστη/πτωχεύσαντα

48



ΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ (άρθρο 31Α)

� Αίτηση στο ∆ικαστήριο από χρεώστη ή 

πτωχεύσαντα ή οποιοδήποτε πιστωτή

Αποκατασταθείς πτωχεύσας µπορεί να � Αποκατασταθείς πτωχεύσας µπορεί να 

υποβάλει αίτηση για ακύρωση

� Πέντε χρόνια µετά από έκδοση ∆ιατάγµατος

Παραλαβής ασχέτως πληρωµής χρεών

� ∆ύο χρόνια µετά την υποβολή της Έκθεσης

Καταστάσεως και προκαταρκτικής κατάθεσης
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ΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Ή ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ (άρθρο 31Α)

� Ο Επίσηµος Παραλήπτης ή ο ∆ιαχειριστής    

δύναται να καταχωρήσει ένσταση: 

(α) Για να δοθεί χρόνος για την ολοκλήρωση της 

πτωχευτικής διαδικασίας

(β) Όταν εκκρεµεί εναντίον του χρεώστη ή   

πτωχεύσαντα νοµική διαδικασία που αφορά    

καταδολίευση

(γ) Όταν εκκρεµεί διαδικασία εκποίησης και διανοµής   

περιουσίας
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ΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή 

ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ (άρθρο 31Α)

(δ) Όταν ο χρεώστης ή πτωχεύσας διαπράξει    

οποιοδήποτε από τα αδικήµατα σύµφωνα    

µε τα άρθρα 116-126 

(ε) Όταν ο Επίσηµος Παραλήπτης ή ο ∆ιαχειριστής (ε) Όταν ο Επίσηµος Παραλήπτης ή ο ∆ιαχειριστής 

γνωρίζει ότι ο χρεώστης ή ο πτωχεύσας έχει 

περιουσία και δεν την έχει  δηλώσει 

Για τους πιο πάνω λόγους, ο Επίσηµος Παραλήπτης 

ή ο ∆ιαχειριστής δύναται σε οποιαδήποτε χρονική 

περίοδο να καταχωρήσει αίτηση για αναστολή της 

ακύρωσης µέχρι και ένα χρόνο
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ΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή 

ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ (άρθρο 31Α)

� Νοµικές διαδικασίες που καταχωρήθηκαν 

πριν την ακύρωση, µπορούν να συνεχιστούν

Πωλήσεις, διαθέσεις, πληρωµές, που έγιναν � Πωλήσεις, διαθέσεις, πληρωµές, που έγιναν 

δεόντως σύµφωνα µε το νόµο πριν την 

ακύρωση, είναι έγκυρες

� Η ακύρωση δεν επιφέρει οποιαδήποτε 

διαγραφή χρεών
52



ΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή 

ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

� Ο χρεώστης ή ο πτωχεύσας ή οποιοσδήποτε 

πιστωτής, παραδίδει το ∆ιάταγµα στον Επίσηµο 

Παραλήπτη για δηµοσίευση µαζί µε έξοδα 

δηµοσίευσης τόσο στην Επίσηµη Εφηµερίδα όσο και 

σε εφηµερίδα παγκύπριας κυκλοφορίαςσε εφηµερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας

� Όταν υπάρχει διαχειριστής, παραδίδεται το ∆ιάταγµα 

και στο ∆ιαχειριστή

� Η παράλειψη πληρωµής συνεπάγεται τη µη 

δηµοσίευση και τη µη καταχώρηση του στο Αρχείο 

Πτωχεύσεων 53
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ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

�Από το ∆ικαστήριο

�Εκούσια

�Με επίβλεψη ∆ικαστηρίου
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ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

� ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Εκδίδεται από το ∆ικαστήριο µετά από  αίτηση, συνήθως, 

πιστωτή

� ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Ο Επίσηµος Παραλήπτης όταν εκδίδεται ∆ιάταγµα ΕκκαθάρισηςΟ Επίσηµος Παραλήπτης όταν εκδίδεται ∆ιάταγµα Εκκαθάρισης

� ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

∆ιορίζεται από το ∆ικαστήριο, συνήθως µετά από απόφαση 

Πρώτης Συνέλευσης Πιστωτών και Μετόχων / Συνεισφορέων

� ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ

Εκδίδεται από ∆ικαστήριο µετά από αίτηση του Εκκαθαριστή
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∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

� ΕΚ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ:

� ΠΙΣΤΩΤΗ:Για χρέος άνω των €854,30� ΠΙΣΤΩΤΗ:Για χρέος άνω των €854,30

� ΜΕΤΟΧΟΥ

� ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

� ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΤΑΙ:

Από τον αιτητή στον Επίσηµο Παραλήπτη µαζί µε

απόδειξη πληρωµής του ποσού των 300 ευρώ

� ΕΠΕΝΕΡΓΕΙ:

Προς όφελος όλων των πιστωτών και µετόχων

/συνεισφορέων της εταιρείας 

� ΙΣΧΥΕΙ:

Από την ηµεροµηνία καταχώρησης της αίτησης

(άρθρο 218)

Για την εταιρεία ενεργεί µόνο ο Επίσηµος

Παραλήπτης ή ο Εκκαθαριστής
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

� Καθίσταται Προσωρινός Εκκαθαριστής

� Παραλαµβάνει το ∆ιάταγµα Εκκαθάρισης µε 

απόδειξη πληρωµής του ποσού των 300 ευρώ

� Ενηµερώνει το Αρχείο Εκκαθαρίσεων � Ενηµερώνει το Αρχείο Εκκαθαρίσεων 

Εταιρειών 

� ∆ηµοσιεύει το ∆ιάταγµα Εκκαθάρισης και το 

∆ιάταγµα Ακύρωσης του
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

� Αποστέλλει επιστολές στους Αξιωµατούχους της 

Εταιρείας, σε Τράπεζες, Κτηµατολόγια, Φόρο 

Εισοδήµατος, Φ.Π.Α. κλπ 

� Παίρνει καταθέσεις από αξιωµατούχους της � Παίρνει καταθέσεις από αξιωµατούχους της 

Εταιρείας

� Βοηθά τους αξιωµατούχους να συµπληρώσουν 

την Έκθεση  Καταστάσεως 

� ∆ιερευνά  τους λόγους αποτυχίας και τις 

υποθέσεις της εταιρείας 
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

� Λαµβάνει υπό τον έλεγχό του όλη την περιουσία 

της Εταιρείας  για να την παραδώσει στον 

Εκκαθαριστή 

� Συγκαλεί  και προεδρεύει στην Πρώτη � Συγκαλεί  και προεδρεύει στην Πρώτη 

Συνέλευση των πιστωτών και  µετόχων 

/συνεισφορέων 

� ∆ηµοσιεύει το ∆ιάταγµα διορισµού του 

Εκκαθαριστή

� ∆ηµοσιεύει το ∆ιάταγµα Ακύρωσης του 

∆ιατάγµατος Εκκαθάρισης
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

� Καταχωρεί αιτήσεις στο ∆ικαστήριο όταν οι

αξιωµατούχοι της υπό Εκκαθάριση Εταιρείας δεν

συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις τους

� Καταχωρεί ενστάσεις όπου χρειάζεται

� Υποβάλλει Έκθεση στο ∆ικαστήριο όταν του ζητηθεί

(π.χ. ακύρωση ∆ιατάγµατος)

� Φέρει ενώπιον του ∆ικαστηρίου πιθανά αδικήµατα

� Γενικά εµφανίζεται σε όλα τα ∆ικαστήρια της

Κύπρου, συµπεριλαµβανοµένου και του Ανωτάτου

∆ικαστηρίου

63



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

� Ο Επίσηµος Παραλήπτης λαµβάνει υπό τον

έλεγχο του όλη την περιουσία της εταιρείας

� Συνήθως απαιτείται το κλείσιµο των 

επιχειρήσεων της Εταιρείαςεπιχειρήσεων της Εταιρείας

� Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Εκκαθαριστής

µπορεί να συνεχίσει τις εργασίες της Εταιρείας

� Ολόκληρη η περιουσία της εταιρείας εκποιείται

και διανέµεται στους πιστωτές
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∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

� Υποβάλλουν στον Επίσηµο Παραλήπτη Έκθεση 

Καταστάσεως της περιουσίας της εταιρείας 

� ∆ίνουν ό,τι πληροφορίες τους ζητηθεί από τον 

Επίσηµο ΠαραλήπτηΕπίσηµο Παραλήπτη

� Παραδίδουν τα περιουσιακά στοιχεία στον 

Επίσηµο Παραλήπτη 

� Έχουν κατάλοιπα εξουσίας: Είναι υπόχρεοι για 

την υποβολή λογαριασµών, φορολογικών 

δηλώσεων κλπ
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ΠΙΣΤΩΤΕΣ

� Υποβάλλουν επαλήθευση χρέους µε όλα τα

αποδεικτικά στοιχεία

� Εγείρουν αγωγές ή άλλες νόµιµες διαδικασίες

µετά από άδεια του ∆ικαστηρίουµετά από άδεια του ∆ικαστηρίου

� Παρίστανται στην Πρώτη Συνέλευση των 

Πιστωτών 

� Όλοι έχουν ίσα δικαιώµατα, εκτός των 

προνοµιούχων, εξασφαλισµένων πιστωτών 

και κατόχων κυµαινόµενων επιβαρύνσεων
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ΜΕΤΟΧΟΙ

� Αν οι µετοχές που έχουν, δεν είναι 

πλήρως εξοφληµένες  µπορεί να κληθούν 

να συνεισφέρουν στην περιουσία της 

εταιρείας εταιρείας 

� Παρίστανται στην Πρώτη Συνέλευση των 

µετόχων/συνεισφορέων 

� Μετά το τελικό µέρισµα, αν περισσεύει 

περιουσία επιστρέφεται στους µετόχους 
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ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

� Υποβάλλεται από πιστωτή ή αντιπρόσωπο αυτού µε όλα 

τα  αποδεικτικά στοιχεία 

� Γίνεται ενόρκως ενώπιον του Πρωτοκολλητή  

� Το χρέος πρέπει να είναι προγενέστερο του ∆ιατάγµατος 

Εκκαθάρισης Εκκαθάρισης 

� ∆ίνει το δικαίωµα στον πιστωτή να ψηφίσει στην Πρώτη 

Συνέλευση Πιστωτών 

� ∆εν υποβάλλεται επαλήθευση από πλήρως 

εξασφαλισµένους πιστωτές εκτός αν θέλουν να 

αποποιηθούν της ασφάλειας τους 

� Απαλλάσσει τον πιστωτή από χρονοβόρες διαδικασίες 

νοµικών διαδικασιών
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ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ

� Παρίστανται όσοι πιστωτές υπέβαλαν 

επαλήθευση και οι συνεισφορείς/µέτοχοι ή 

πληρεξούσιοι αυτώνπληρεξούσιοι αυτών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

α)  Ποιος θα διοριστεί Εκκαθαριστής 

β)  Καθορίζεται η αµοιβή του Εκκαθαριστή 

γ)  Κατά πόσο θα διοριστεί Εποπτική Επιτροπή 
69



ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

� ∆ιορίζεται από το ∆ικαστήριο, συνήθως 

µετά από απόφαση της Πρώτης 

Συνέλευσης των Πιστωτών και 

Συνεισφορέων/ΜετόχωνΣυνεισφορέων/Μετόχων

� Υποχρεούται να δίνει στον Επίσηµο 

Παραλήπτη ό,τι πληροφορίες του 

ζητηθούν
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ΕΞΟΥΣΙΕΣ / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

• Παραλαµβάνει και θέτει υπό τη  φύλαξή του όλη 

την περιουσία της εταιρείας 

• Ενηµερώνει τον Επίσηµο Παραλήπτη για την 

πορεία της Εκκαθάρισηςπορεία της Εκκαθάρισης

• Κάθε έξι µήνες υποβάλλει στον Επίσηµο 

Παραλήπτη λογαριασµούς, εισπράξεων και 

πληρωµών

• Εγείρει και υπερασπίζεται νοµικές διαδικασίες 

που αφορούν την περιουσία της εταιρείας 

71



ΕΞΟΥΣΙΕΣ / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

• Συνεχίζει τις εργασίες της εταιρείας όταν 

είναι αναγκαίο για επωφελή εκκαθάρισή 

της

• ∆ιορίζει δικηγόρο για να το βοηθήσει στην • ∆ιορίζει δικηγόρο για να το βοηθήσει στην 

εκτέλεση των καθηκόντων του

• Κάνει συµβιβασµούς και σχέδια 

διευθέτησης µε τους πιστωτές

• Υπογράφει στο όνοµα και για λογαριασµό 

της εταιρείας
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ΕΞΟΥΣΙΕΣ / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

• Επαληθεύει σε πτωχευτικές διαδικασίες 

και παίρνει µέρισµα

• Εκποιεί περιουσιακά στοιχεία της 

εταιρείας εταιρείας 

• ∆ίνει µέρισµα στους πιστωτές 

• Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία 

εκκαθάρισης, προχωρεί στη ∆ιάλυσή της 
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∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

� Πραγµατικά έξοδα και αµοιβή του 

Εκκαθαριστή

� ∆ικαιώµατα Επίσηµου Παραλήπτη ή 

Εκκαθαριστή Εκκαθαριστή 

� Έξοδα  αιτούντα πιστωτή 

� Προνοµιούχα χρέη 

� Κάτοχοι οµολόγων κυµαινόµενης 

επιβάρυνσης 

� Ανασφάλιστοι πιστωτές
74



ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

� Εξαιρούνται της διαδικασίας 

Εκκαθάρισης

� Προχωρούν για εκτέλεση της ασφάλειας � Προχωρούν για εκτέλεση της ασφάλειας 

που έχουν π.χ. εκποίηση κτηµάτων που 

είναι υποθηκευµένα

� Τυχόν περίσσευµα, παραδίδεται στον 

Επίσηµο Παραλήπτη ή τον 

Εκκαθαριστή
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΓΙΑ:

� Υποβολή της Έκθεσης Καταστάσεως 

� Παρακοή λόγω µη συµµόρφωσης υποβολής 

της Έκθεσης Καταστάσεως

� Εξαίρεση λόγω µη υποβολής της Έκθεσης 

Καταστάσεως
76



ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΓΙΑ:

� ∆όλια µεταβίβαση

� ∆όλια προτίµηση

� ∆ιορισµός Επίσηµου Παραλήπτη ως 

Εκκαθαριστή

� ∆ιορισµός ιδιώτη Εκκαθαριστή
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΓΙΑ:

� Ακύρωση δεύτερου ∆ιατάγµατος Εκκαθάρισης

� Παράταση χρόνου σύγκλισης Πρώτης 

Συνέλευσης Πιστωτών και Συνεισφορέων

/Μετόχων

� Παράταση χρόνου αποδοχής επαληθεύσεων
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ΑΓΩΓΕΣ

� Με την έκδοση του ∆ιατάγµατος 

Εκκαθάρισης, οφειλόµενα χρέη µπορούν 

να επαληθευθούν   (άρθρο 298, 

επαληθεύσιµα χρέη)επαληθεύσιµα χρέη)

� Τυχόν ∆ικαστική απόφαση, δεν δίνει

προτεραιότητα πληρωµής (άρθρο 300

προτεραιότητα χρεών)

79



ΑΓΩΓΕΣ

� Αγωγή ή άλλη νόµιµη διαδικασία, µε την 

έκδοση του ∆ιατάγµατος Εκκαθάρισης, δεν 

µπορεί να συνεχίσει ή να αρχίσει εναντίον της 

εταιρείας, εκτός µετά από άδεια του εταιρείας, εκτός µετά από άδεια του 

∆ικαστηρίου και µε όρους (άρθρο 220)

� Οποιοδήποτε θέµα εγερθεί µετά την έκδοση 

του ∆ιατάγµατος Εκκαθάρισης, αρµόδιο 

∆ικαστήριο είναι το ∆ικαστήριο της διαδικασίας 

Εκκαθάρισης
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ΑΝΑΣΤΟΛΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ 

∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

� Η αίτηση καταχωρείται είτε από τον 

Εκκαθαριστή, είτε από τον Επίσηµο Παραλήπτη, 

είτε οποιονδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα

(άρθρο 243) (άρθρο 243) 

� Ο Επίσηµος Παραλήπτης καταχωρεί Έκθεση 

στο ∆ικαστήριο

� Μπορεί να εκδοθεί ∆ιάταγµα Αναστολής είτε 

εξολοκλήρου ή για  περιορισµένο χρονικό 

διάστηµα 
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ΑΝΑΣΤΟΛΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ 

∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

� Αναστολή εξολοκλήρου δίνεται όταν τα χρέη έχουν 

εξοφληθεί πλήρως όταν το ∆ιάταγµα Εκκαθάρισης 

δεν έπρεπε να είχε εκδοθεί

� Αναστολή για περιορισµένο χρονικό διάστηµα 

µπορεί να δοθεί αφού  προηγουµένως ο Επίσηµος 

Παραλήπτης θέσει όρους

� Ο Επίσηµος Παραλήπτης ενηµερώνει το Αρχείο 

Εκκαθαρίσεων και δηµοσιεύει την ακύρωση µόνο 

εφ΄ όσον  πληρωθούν τα έξοδα δηµοσίευσης 82



∆ΙΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

� Αίτηση στο ∆ικαστήριο από τον 

Εκκαθαριστή 

� ∆εν υπάρχει εταιρεία

� Απαλλάσσεται των καθηκόντων του ο

Εκκαθαριστής

� Μπορεί να γίνει επαναφορά εντός δύο 

χρόνων από τη διάλυση
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∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

� Από Έφορο Εταιρειών µε

βάση το άρθρο 327
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

� ∆ιορίζεται από πιστωτή βάσει 

χρεωστικών οµολόγων τα οποία είναι χρεωστικών οµολόγων τα οποία είναι 

καταχωρηµένα στον Έφορο 

Εταιρειών 
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ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
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