
Ο ΠΕΡΙ ΠΣΩΥΕΤΗ ΝΟΜΟ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 108 

 
Κεθ. 5. 

49 ηνπ 1985 

197 ηνπ 1986 

156(Ι) ηνπ 1999 

2(Ι) ηνπ 2008 

74(Ι) ηνπ 2008 

206(Ι) ηνπ 2012. 

Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνύληαη ζ’ απηό 

από ην άξζξν 108 ηνπ πεξί Πηώρεπζεο Νόκνπ, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο 

Καλνληζκνύο. 

   
Σπλνπηηθόο 

ηίηινο. 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη ωο νη πεξί Πηώρεπζεο (Τέιε θαη 

Δηθαηώκαηα ηνπ Επίζεκνπ Παξαιήπηε) Καλνληζκνί ηνπ 2013. 

  
Εξκελεία. 

 

 

 
Δ.Ν. 

Τόκνο ΙΙ, 

Σει. 15, 

Επίζεκε 

Εθεκεξίδα, 

Παξάξηεκα 

Δεύηεξν: 

24.2.1978 

14.4.1978 

25.7.1980 

6.6.1986 

19.7.1996 

29.5.1998 

21.12.2001 

22.2.2002 

7.6.2002 

16.7.2004. 

2.  Σηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο, εθηόο αλ πξνθύπηεη δηαθνξεηηθά από ην 

θείκελν, όινη νη όξνη έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη από ηνλ πεξί 

Πηώρεπζεο Νόκν (πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξεηαη ωο «ν Νόκνο») θαη ηνλ 

πεξί Πηώρεπζεο Δηαδηθαζηηθό Καλνληζκό. 

  
Τέιε θαη 

Δηθαηώκαηα.  

3.  Τα ηέιε θαη δηθαηώκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ Επίζεκν Παξαιήπηε, 
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Πίλαθαο. 

 

 

 

 

αλαθνξηθά κε δηνηθεηηθήο θύζεο δηαδηθαζίεο ηνπ Νόκνπ, θαζνξίδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα θαη, ηεξνπκέλωλ ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Νόκνπ θαη κε 

επεξεαδόκελωλ ηωλ δηαηάμεωλ ζρεηηθά κε ηελ είζπξαμε δηθαζηηθώλ ηειώλ 

ηνπ Πίλαθα Γ ηνπ πεξί Πηώρεπζεο Δηαδηθαζηηθνύ Καλνληζκνύ, εηζπξάηηνληαη 

κε ηνλ ηξόπν πνπ ήζειε θαζνξίζεη ν Γεληθόο Λνγηζηήο. 

  
Καηάξγεζε. 

Επίζεκε 

Εθεκεξίδα, 

Παξάξηεκα  

Τξίην (Ι): 

16.7.2004. 

4. Από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρύνο ηωλ παξόληωλ Καλνληζκώλ, νη 

πεξί Πηώρεπζεο (Τέιε θαη Δηθαηώκαηα ηνπ Επίζεκνπ Παξαιήπηε) Καλνληζκνί 

ηνπ 2004 θαηαξγνύληαη. 
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ΠΙΝΑΚΑ 

(Κανονισμός 3) 
 

  Σέλος 

1.  Γηα ξεπζηνπνίεζε πεξηνπζίαο ρξεώζηε ή πηωρεύζαληα, 

θαηαβάιινληαη, πάλω ζην ελεξγεηηθό πνπ ξεπζηνπνηήζεθε ή 

πηζηώζεθε από ηνλ Επίζεκν Παξαιήπηε. 

Σηαζεξό 11% 

 

2.  Γηα εθπνίεζε πεξηνπζίαο ρξεώζηε ή πηωρεύζαληα από ηνλ 

Επίζεκν Παξαιήπηε γηα εμαζθαιηζκέλνπο πηζηωηέο.  

Σηαζεξό 11% 

 

3.  Γηα αίηεζε πξνο έγθξηζε ζπκβηβαζκνύ πηώρεπζεο ή ζρεδίνπ 

δηεπζέηεζεο, θαηαβάιινληαη, πάλω ζην πνζό πνπ ζα 

εηζπξαρζεί.  

Σηαζεξό 11% 

 

4.  Γηα δηαλνκή πεξηνπζίαο πηωρεύζαληα, θαηαβάιινληαη πάλω ζην 

πνζό πνπ πξνηίζεηαη λα δηαλεκεζεί ζηνπο πηζηωηέο από ηνλ 

Επίζεκν Παξαιήπηε. 

Σηαζεξό 6% 

 

5.  Ο Επίζεκνο Παξαιήπηεο ζα εηζπξάηηεη από ηνπο ηδηώηεο 

Δηαρεηξηζηέο επί ηνπ πνζνύ ηωλ εηζπξάμεώλ ηνπο ωο θαη από 

ηελ εθπνίεζε πεξηνπζίαο γηα εμαζθαιηζκέλνπο πηζηωηέο.  

3% 

 

6.  Γηα παξάδνζε θάζε ππόζεζεο από ηνλ Επίζεκν Παξαιήπηε 

ζηνπο δηαρεηξηζηέο.   

€150 

 

7.  Γηα νδνηπνξηθά, έμνδα θύιαμεο, δεκνζηεύζεηο γλωζηνπνηήζεωλ 

ή άιιεο εύινγεο δαπάλεο ηνπ Επίζεκνπ Παξαιήπηε, 

θαηαβάιινληαη ζηνλ Επίζεκν Παξαιήπηε ηα πξαγκαηηθά έμνδα.  

 

 

 

8.  Γηα αληίγξαθν ηεο Έθζεζεο Καηαζηάζεωο ηνπ 

ρξεώζηε/πηωρεύζαληα.       

€ 50 

9.  Γηα έθδνζε θαηάζηαζεο πηζηωηώλ. €70 

10.  Γηα αληίγξαθν νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

Επίζεκνπ Παξαιήπηε δελ είλαη εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα:  

 

 

(α) Μέρξη 10 ζειίδεο. €20 

(β) Από 11 ζειίδεο θαη πάλω. €40 

11.  Γηα έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνύ όηη δελ ηζρύεη νπνηνδήπνηε Δηάηαγκα 

Παξαιαβήο ή θαη Δηάηαγκα Πηώρεπζεο.  

€40 
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12.  Γηα έθδνζε βεβαίωζεο απνθαηάζηαζεο ηνπ πηωρεύζαληα κε 

βάζε ην άξζξν 27Α. 

€100 

13.  Γηα έθδνζε ηωλ πην πάλω πηζηνπνηεηηθώλ ή βεβαηώζεωλ εθηόο 

θαλνληθήο δηεθπεξαίωζεο επηπιένλ                 

€20 

 

14.  Γηα ελεκέξωζε εάλ έρεη εθδνζεί ή όρη Δηάηαγκα Παξαιαβήο ή θαη 

Δηάηαγκα Πηώρεπζεο.            

€15 

 

15.  Γηα παξαρώξεζε ηνπ Αξρείνπ Πηωρεύζεωλ θαη Εθθαζαξίζεωλ 

Εηαηξεηώλ:  

 

(α) Πάγην πνζό.    €600 

(β) Εηήζην ηέινο.  €400 

16.  Γηα έξεπλα επαιεζεύζεωλ θαη έθζεζεο θαηαζηάζεωο ηνπ θάζε 

θαθέιινπ. 

€10 

17.  Γηα εηνηκαζία ελνηθηαζηεξίνπ εγγξάθνπ.  €200 

18.  Γηα δεκνζίεπζε πξνηηζέκελεο  πιεξωκήο κεξίζκαηνο  €100 

19.  Γηα δεκνζίεπζε πιεξωκήο κεξίζκαηνο  €100 

20.  Γηα δεκνζίεπζε δηνξηζκνύ Δηαρεηξηζηή €100 

21.  Γηα έμνδα παξάζηαζεο ηνπ Επίζεκνπ Παξαιήπηε ζην 

Δηθαζηήξην, ρωξίο απηά λα ρξεηάδεηαη λα επηδηθάδνληαη: 

 

(α)  Γηα θάζε κλεία.  €50 

(β)  Γηα θάζε αθξόαζε. €100 

(γ) Γηα θάζε εκθάληζε πνπ αθνξά ηελ αθύξωζε ή ηελ αλαζηνιή   

Δηαηάγκαηνο.  

€100 

22.  Γηα γεληθά έμνδα εθηειέζεωλ ηνπ Δηαηάγκαηνο Παξαιαβήο ή 

Πηώρεπζεο πνπ δελ θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο ζα 

ππνινγίδνληαη θαη ινγίδνληαη θάζε θνξά κε βάζε ηελ αλάθηεζε 

ηνπ θόζηνπο παξνρήο ηνπ. 

 

 
 

 

 

Αξ. Φαθ.:  23.03.049.090-202 

 

Κι.Φ/ΦΜ 


