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ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ   

 

 

«Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόµος του 2015» 

 

 

 

 

Κυριότερες τροποποιήσεις που επιφέρει ο τροποποιητικός νόµος 
σε σχέση µε την υφιστάµενη διαδικασία πτώχευσης: 

1. Απαλλαγή πτωχευσάντων από το καθεστώς της πτώχευσης και από τα χρέη 
τους η οποία καλύπτει και όσους βρίσκονται ήδη σε διαδικασία πτώχευσης 
 
Ο πτωχεύσας θα απαλλάσσεται από το καθεστώς του πτωχεύσαντα καθώς και 
από τα εναποµείναντα χρέη του στο τέλος της περιόδου τριών ετών, από την 
ηµεροµηνία του διατάγµατος πτώχευσης, νοουµένου ότι είναι συνεργάσιµος 
και καλόπιστος.  
 
Για τις παλιές υποθέσεις που βρίσκονται σε εκκρεµότητα θα γίνεται απαλλαγή 
χρεών, εκτός εάν υποβληθεί ένσταση από πιστωτή, αλλά η απαλλαγή δεν θα 
αφορά χρέη που αφορούν εξασφαλισµένη περιουσία. Επιπλέον, στην 
περίπτωση των παλιών υποθέσεων, η τριετής περίοδος πριν την απαλλαγή θα 
προσµετρείται από την ηµεροµηνία εκδόσεως του διατάγµατος παραλαβής, το 
οποίο εκδόθηκε µε βάση τη διαδικασία πτώχευσης όπως ίσχυε πριν τη 
τροποποίηση του νόµου, και όχι από την ηµεροµηνία του διατάγµατος 
πτώχευσης.  

 
Στόχος του νόµου είναι o εκσυγχρονισµός της υφιστάµενης 
πτωχευτικής διαδικασίας µε τελικό στόχο την  παροχή ευκαιρίας για 
µια νέα αρχή σε µη βιώσιµους χρεώστες καθώς και την υιοθέτηση 
απλούστερων διαδικασιών, η εφαρµογή των οποίων θα συνεπάγεται 
λιγότερες καθυστερήσεις.  
Κυριότερη τροποποίηση αφορά στην απαλλαγή του 
πτωχεύσαντα από τις οφειλές του µετά την πάροδο τριών ετών 
από το διάταγµα πτώχευσης.  
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Σε περίπτωση νέας κήρυξης σε πτώχευση η απαλλαγή από τα χρέη θα είναι 
διαθέσιµη µετά την πάροδο έξι ετών από την τελευταία φορά που πτωχεύσας 
έχει απαλλαγεί. 
 
2. Απλοποίηση της διαδικασίας – κατάργηση της διαδικασίας «δύο σταδίων»  
και διορισµός Συµβούλων Αφερεγγυότητας ως διαχειριστών  
 
Με την διαδικασία πτώχευσης που ίσχυε πριν την τροποποίηση,   εκδιδόταν 
διάταγµα παραλαβής και τα περιουσιακά στοιχεία του πτωχεύσαντος 
τοποθετούνταν στην κατοχή του Επίσηµου παραλήπτη, αλλά στη συνέχεια 
απαιτείτο επίσης διάταγµα πτώχευσης για να εξουσιοδοτηθεί ο επίσηµος 
παραλήπτης στο να προχωρήσει στη ρευστοποίηση της περιουσίας. Με την 
τροποποιητική νοµοθεσία η διαδικασία των δύο σταδίων έχει απαλειφτεί: 
κατόπιν διατάγµατος κήρυξης πτώχευσης, ο επίσηµος παραλήπτης θα γίνεται 
ο άµεσος νόµιµος ιδιοκτήτης όλων των περιουσιακών στοιχείων, µε εξουσία 
να τα διαθέσει χωρίς περαιτέρω συµµετοχή από το δικαστήριο (εκτός από τις 
περιπτώσεις της υποθηκευµένης περιουσίας). Μετά την έκδοση του 
διατάγµατος πτώχευσης, µπορεί να διορίζεται ως διαχειριστής της περιουσίας 
του πτωχεύσαντα  πέραν του επίσηµου παραλήπτη και ιδιώτης διαχειριστής 
πτώχευσης. Ο ιδιώτης διαχειριστής  θα διοριστεί από τους πιστωτές ή από τον 
επίσηµο παραλήπτη από κατάλογο αλλά εκ περιτροπής.  
 
Ο ιδιώτης διαχειριστής πρέπει να είναι αδειοδοτηµένος Σύµβουλος 
Αφερεγγυότητας. Κατάλογος αδειοδοτηµένων Συµβούλων Αφερεγγυότητας 
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου 
Παραλήπτη (Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού) 
µόλις εκδοθούν οι πρώτες άδειες Συµβούλων Αφερεγγυότητας. 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/All/BCC25CB0DA72A5B0C2257
E3D003D0CE3?OpenDocument.  
Ο Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων του Τµήµατος Εφόρου Εταιρειών 
και Επίσηµου Παραλήπτη έχει αναλάβει και τα καθήκοντα της Υπηρεσίας 
Αφερεγγυότητας.  
 

3. Εξουσία Επίσηµου παραλήπτη / ∆ιαχειριστή  να διαχειρίζεται περιουσία που 
βρίσκεται υπό εξασφάλιση (secured property) στη διαδικασία πτώχευσης  
 
Παρέχεται η εξουσία διαχείρισης περιουσίας υπό εξασφάλιση µε διάταγµα 
δικαστηρίου, κατόπιν αίτησης από τον επίσηµο παραλήπτη ή διαχειριστή, σε 
περίπτωση που το δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι η διάθεση οποιασδήποτε 
εξασφαλισµένης περιουσίας του πτωχεύσαντα ενδέχεται να οδηγήσει σε 
ευνοϊκότερη ρευστοποίηση των στοιχείων ενεργητικού του πτωχεύσαντα από 
άλλη που θα λάµβανε χώρα. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται στον επίσηµο 
παραλήπτη/∆ιαχειριστή η δυνατότητα να διαθέσει την οποιαδήποτε διαφορά 
που δυνατόν να προκύψει µεταξύ του εξασφαλισθέντος ποσού και της αξίας 
του περιουσιακού στοιχείου προς όφελος των µη εξασφαλισµένων πιστωτών. 
Σε περίπτωση διάθεσης εξασφαλισµένης περιουσίας, ο εξασφαλισµένος 
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πιστωτής εξακολουθεί να έχει την ίδια προτεραιότητα, που είχε πριν από τη 
σχετική διάθεση, στο καθαρό προϊόν που προκύπτει από τη διάθεση της εν 
λόγω περιουσίας. 

 
4. Σύνδεση µε τον περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά 
Σχεδία Αποπληρωµής και ∆ιάταγµα Απαλλαγής Οφειλών) Νόµο του 2015  
 
Το δικαστήριο µπορεί να αναστείλει τη διαδικασία αίτησης για έκδοση 
διατάγµατος πτώχευσης, για περίοδο που δε θα υπερβαίνει του τρείς µήνες, 
σε περίπτωση που ο χρεώστης αποδεικνύει ότι έχει ήδη υποβάλλει αίτηση για 
Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωµής ή σε περίπτωση που ο χρεώστης 
αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να υποβάλει Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωµής. 
 
Για να εκδοθεί διάταγµα πτώχευσης πρέπει να προσκοµιστεί πιστοποιητικό 
είτε από πιστωτή είτε από τον χρεώστη, ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη 
διαδικασίες αναδιάρθρωσης του χρέους µε βάση τον περί Αφερεγγυότητας 
Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωµής και ∆ιάταγµα 
Απαλλαγής Οφειλών) Νόµο του 2015. 
 
Όταν χρεώστης υποβάλλει αίτηση πτώχευσης θα πρέπει να συνοδεύεται από 
ένορκη δήλωση του ιδίου ότι έχει καταβάλει εύλογες προσπάθειες για 
συµβιβασµό µε τους πιστωτές του µε την υποβολή σε αυτούς Προσωπικού 
Σχεδίου Αποπληρωµής, δυνάµει του σχετικού νόµου, στο βαθµό που οι 
περιστάσεις του χρεώστη του επιτρέπουν να προβεί σε τέτοια διευθέτηση.  
 
Επιπλέον οποιεσδήποτε συµβιβασµός ή σχέδια διευθέτησης στα πλαίσια της 
πτωχευτικής διαδικασίας µπορεί να γίνει µόνο για όσους πτωχεύσαντες δεν 
ήταν επιλέξιµοι για Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωµής κατά το χρόνο κήρυξης 
τους σε πτώχευση. 
 
Η αποτυχία ή τερµατισµός Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωµής Οφειλών 
αποτελεί πράξη πτώχευσης, δηλαδή µπορεί να τεθεί ενώπιον του δικαστηρίου 
από πιστωτή ως λόγος για κήρυξη πτώχευσης του χρεώστη. 
 
5. Κριτήρια βάσει των οποίων ο πιστωτής και ο χρεώστης δύνανται να 
υποβάλουν αίτηση πτώχευσης για τον χρεώστη  
 
Τόσο ο χρεώστης όσο και ο πιστωτής θα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση 
πτώχευσης για τον χρεώστη εάν το συνολικό ποσό των ανεξασφάλιστων 
χρεών υπερβαίνει το ποσό των €15.000. Με βάση τη διαδικασία πτώχευσης 
που ίσχυε µέχρι πρόσφατα, το όριο για να υποβάλει ο χρεώστης αίτηση για 
πτώχευση ανερχόταν σε €50.000, ανεξασφάλιστες οφειλές. 
 
6. Μέτρα για αποφυγή κατάχρησης του συστήµατος 
 
Λόγω της εισαγωγής πρόνοιας για απαλλαγή του πτωχεύσαντα από τις 
οφειλές του, εισήχθησαν πρόνοιες ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο 
κατάχρησης της διαδικασίας πτώχευσης.  
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Προβλέπεται αύξηση της περιόδου κατά την οποία ακυρώνονται αναδροµικά 
ορισµένες διευθετήσεις, πχ δόλιες µεταβιβάσεις, πριν τη κήρυξη της 
πτώχευσης, από δυο σε τρία χρόνια.   
 
Εισήχθησαν ξεκάθαρες πρόνοιες για καταβολή µεριδίου αποδοχών ή µισθού 
σε πιστωτές γενικά από όλους τους πτωχεύσαντες οι οποίοι είναι σε θέση να 
πράξουν αυτό. Το διάταγµα για αποκοπή από αποδοχές ή µισθούς µπορεί να 
έχει διάρκεια µέχρι τρία έτη και κατά την έκδοση του το δικαστήριο µπορεί να 
λάβει υπόψη τις κατευθυντήριες γραµµές για τα λογικά έξοδα διαβίωσης όπως 
καθορίζονται από την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας.  
 
Προβλέπεται διαδικασία υποβολής αίτησης ένστασης στην αποκατάσταση του 
πτωχεύσαντα σε περίπτωση που ο Επίσηµος παραλήπτης ή ο διαχειριστής ή 
οποιοσδήποτε πιστωτής ισχυρίζεται ότι ο πτωχεύσας δε συνεργάστηκε µε τον 
Επίσηµο παραλήπτη ή το διαχειριστή για την εκποίηση των περιουσιακών του 
στοιχείων ή απέκρυψε ή δεν αποκάλυψε στον Επίσηµο παραλήπτη ή στο 
διαχειριστή εισοδήµατα ή περιουσιακά στοιχεία που θα µπορούσαν να 
εκποιηθούν προς όφελος των πιστωτών. Σε αυτή την περίπτωση το 
δικαστήριο µπορεί να διατάξει παράταση του χρόνου αποκατάστασης για 
χρονική περίοδο όχι πέραν των 8 ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης του 
διατάγµατος πτώχευσης.  
 
Εάν υποπέσει στην αντίληψη του Επίσηµου παραλήπτη ή διαχειριστή ή 
οποιοδήποτε πιστωτή ότι ο αποκατασταθείς πτωχεύσας είχε προβεί σε δόλια 
µεταβίβαση περιουσιακού του στοιχείου πριν την αποκατάστασή του, ή δε 
συνεργάστηκε µε τον Επίσηµο παραλήπτη ή διαχειριστή, τότε αυτός δύναται 
να υποβάλει αίτηση στο ∆ικαστήριο για ακύρωση της αυτοδίκαιης 
αποκατάστασης και ακύρωση οποιασδήποτε δόλιας µεταβίβασης. 
 
 
7. Επαλήθευση χρέους  
 
• Οποιοσδήποτε πιστωτής επιθυµεί να ανακτήσει το χρέος του πρέπει να 
υποβάλει επαλήθευση γραπτώς στον επίσηµο παραλήπτη ή διαχειριστή, εντός 
35 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διατάγµατος πτώχευσης 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.  
• Σε περίπτωση που ο πιστωτής δεν υποβάλει την επαλήθευση εντός της 
καθορισµένης προθεσµίας, δεν δικαιούται να λάβει δικαστικά ή νοµικά ή άλλα 
µέτρα εναντίον του εγγυητή. 
• Η επαλήθευση περιλαµβάνει ή αναφέρεται σε κατάσταση λογαριασµού 
που αποδεικνύει τις λεπτοµέρειες του χρέους και ειδικεύει τις αποδείξεις 
πληρωµών, αν υπάρχουν, µε τις οποίες το χρέος δύναται να υποστηριχτεί και, 
όπου εφαρµόζεται, τα ονόµατα όλων των εγγυητών και την έκταση της 
ευθύνης που προκύπτει από την εγγύηση. Εάν ο πιστωτής είναι 
εξασφαλισµένος πιστωτής, η εν λόγω επαλήθευση περιλαµβάνει και την 
εκτίµηση της αξίας της περιουσίας που υπόκειται σε εξασφάλιση και το 
υπόλοιπο του χρέους. Ο επίσηµος παραλήπτης ή διαχειριστής εξετάζει άµεσα 
κάθε επαλήθευση και το αργότερο εντός 10 ηµερών αποδέχεται ή απορρίπτει 
αυτή γραπτώς. Αν απορρίψει την επαλήθευση αναφέρει γραπτώς προς τον 
πιστωτή τους λόγους για την απόρριψη. Ο εγγυητής ενηµερώνεται από τον 
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πιστωτή αναφορικά µε την επαλήθευση χρέους και την αποδοχή ή απόρριψη 
της επαλήθευσης από τον επίσηµο παραλήπτη / διαχειριστή. Ο πιστωτής, 
καθώς και ο εγγυητής έχουν 21 µέρες, από την ηµέρα που έλαβαν γνώση της 
απόφασης του επίσηµου παραλήπτη ή διαχειριστή, να προσφύγουν στο 
∆ικαστήριο σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται µε την απόφαση του 
επίσηµου παραλήπτη ή διαχειριστή. Το ∆ικαστήριο επικυρώνει , ακυρώνει ή 
διαφοροποιεί την απόφαση του επίσηµου παραλήπτη ή διαχειριστή για την 
επαλήθευση χρέους. Κατά την επικύρωση, ακύρωση ή διαφοροποίηση της 
απόφασης, το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη και τις διατάξεις των περί 
Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συµβάσεις Νόµων και του περί 
Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεµάτων Νόµου. 
 
8. Χειρισµός εγγυητών (φυσικά πρόσωπα)  
 

• Όπως αναφέρεται πιο πάνω ο πιστωτής ενηµερώνει τους εγγυητές 
αναφορικά µε την επαλήθευση χρέους και την αποδοχή ή απόρριψη της 
επαλήθευσης από τον επίσηµο παραλήπτη / διαχειριστή. Η εν λόγω 
ενηµέρωση δεν αποτελεί ειδοποίηση για καταβολή πληρωµών εκ µέρους 
του εγγυητή και δεν επηρεάζει το δικαίωµα εγγυητή να προσφύγει στο 
∆ικαστήριο, εντός 21 ηµερών από την ηµέρα που έλαβε γνώση της 
απόφασης του επίσηµου παραλήπτη ή διαχειριστή σε περίπτωση που δεν 
ικανοποιείται µε την απόφαση του επίσηµου παραλήπτη ή διαχειριστή.  
• Οι εγγυητές που κατονοµάζονται στην επαλήθευση χρέους θα έχουν 
ευθύνη µόνο για το ποσό της διαφοράς που προκύπτει από το υπόλοιπο του 
χρέους µείον της αξίας της εξασφαλισµένης περιουσίας (εάν υπάρχει). 
• Εάν το υπόλοιπο του χρέους είναι µικρότερο από την αξία της 
εξασφαλισµένης περιουσίας όπως καθορίζεται στην επαλήθευση, τότε ο 
πιστωτής δεν µπορεί να λάβει δικαστικά ή νοµικά ή άλλα µέτρα εναντίον 
του εγγυητή και οι εγγυητές απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους.   
• Εάν το υπόλοιπο του χρέους (π.χ. €100) είναι µεγαλύτερο από την αξία 
της εξασφαλισµένης περιουσίας όπως καθορίζεται στην επαλήθευση (π.χ. 
€80), τότε ο πιστωτής θα µπορεί να λάβει δικαστικά ή νοµικά ή άλλα µέτρα 
εναντίον του εγγυητή µόνο για το ποσό της διαφοράς µεταξύ της αξίας της 
εξασφαλισµένης περιουσίας και του υπολοίπου του χρέους (δηλ. €20). ∆εν 
θα µπορεί να λάβει µέτρα εναντίον του εγγυητή για ποσό µεγαλύτερο από 
το ποσό της εν λόγω διαφοράς· δηλαδή στην περίπτωση που η περιουσία 
πωληθεί για λιγότερο ποσό (π.χ. €70) από ότι καθορίζεται στην 
επαλήθευση, ο πιστωτής µπορεί να απαιτήσει µόνο τη διαφορά µεταξύ της 
αξίας της εξασφαλισµένης περιουσίας όπως καθορίζεται στην επαλήθευση 
και του υπολοίπου του χρέους (δηλ. µόνο για €20). 
• Σε περίπτωση διάθεσης εξασφαλισµένης περιουσίας για ποσό 
µεγαλύτερο από το ποσό της εκτιµηµένης αξίας της εξασφαλισµένης 
περιουσίας : (α) θα πρέπει να επιστραφεί τυχόν ποσό που έχει ήδη 
καταβληθεί από τον εγγυητή (πχ στη δήλωση κατάστασης εγγυητών 
περιλαµβάνεται αξία δανείου €100, αξία εξασφαλισµένης περιουσία €80, 
αλλά τελικά η εξασφαλισµένη περιουσία σε µεταγενέστερο στάδιο πωλείται 
για €90, τα €10 θα επιστραφούν στον εγγυητή) ή (β) ο πιστωτής δεν θα 
µπορεί να κινηθεί για όλο το ποσό της σχετικής διαφοράς ως είχε αρχικά 
περιληφθεί στη δήλωση κατάστασης εγγυητών, (αλλά για το ποσό της 
διαφοράς ως προκύπτει σε σχέση µε το καθαρό ποσό της διάθεσης της 
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εξασφαλισµένης περιουσίας, π.χ. πωλήθηκε η περιουσία στα €90, ο 
εγγυητής θα καταβάλει τα €10).  
• Η δυνατότητα του πιστωτή να καταχωρήσει αγωγή εναντίον εγγυητή 
περιορίζεται στα δύο χρόνια µετά από την ηµεροµηνία επαλήθευσης του 
χρέους από τον επίσηµο παραλήπτη ή διαχειριστή. Μετά τη λήξη της 
περιόδου αυτής, ο πιστωτής δεν θα δικαιούται να κινηθεί εναντίον του 
εγγυητή. Το δικαίωµα του εγγυητή να καταχωρήσει αγωγή εναντίον της 
εταιρείας ή εναντίον συνεγγυητή του περιορίζεται στα τρία χρόνια µετά την 
καταβολή πληρωµών από τον εγγυητή.   
• Εάν εγγυητής καταβάλει στον πιστωτή ολόκληρο το ποσό της 
ανεξασφάλιστης πληρωµής, ο εγγυητής (α) θα µετατρέπεται σε πιστωτή και 
(β) θα έχει τα ίδια δικαιώµατα µε ένα µη εξασφαλισµένο πιστωτή.  
• Οι εγγυητές µπορούν να καταβάλουν ποσά µηνιαίως σε σχέση µε την 
ευθύνη τους τα οποία όµως δεν ξεπερνούν το ποσό που αποµένει µετά από 
αφαίρεση των λογικών εξόδων διαβίωσης καθώς και των µηνιαίων δόσεων 
που ο ίδιος ο εγγυητής υποχρεούται να καταβάλλει σε σχέση µε τις δικές 
του υποχρεώσεις. Η εν λόγω προστασία ισχύει για τρία χρόνια από την 
έναρξη ισχύος του τροποποιητικού νόµου και για όσες εγγυήσεις υφίσταντο 
πριν από την έναρξη ισχύος του τροποποιητικού νόµου. 

 
 
9. ∆ιαδικασία εκτίµησης της αξίας της περιουσίας που υπόκειται σε 
εξασφάλιση 
 
• Ο εξασφαλισµένος πιστωτής, εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης του διατάγµατος πτώχευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας, υποβάλλει στον επίσηµο παραλήπτη ή διαχειριστή και, όπου 
εφαρµόζεται, σε εγγυητή, προκαταρκτική εκτίµηση της αξίας της 
περιουσίας που υπόκειται σε εξασφάλιση. 
• Το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµέρα υποβολής της 
προκαταρκτικής εκτίµησης από τον πιστωτή, ο επίσηµος παραλήπτης ή 
διαχειριστή και, όπου εφαρµόζεται, ο εγγυητής: 
• α) είτε συµφωνούν µεταξύ τους και µε τον πιστωτή ως προς την 
αγοραία αξία της περιουσίας και σε τέτοια περίπτωση η εν λόγω εκτίµηση 
είναι δεσµευτική για όλους, 
• β) είτε διορίζουν ανεξάρτητο εκτιµητή ή αποτείνονται στην Υπηρεσία 
Αφερεγγυότητας για να διορίσει η ίδια ανεξάρτητο εκτιµητή.  
• Ο ανεξάρτητος εκτιµητής που διορίζεται καθορίζει, εντός το αργότερο 
δέκα ηµερών από το διορισµό του, την αξία της περιουσίας που υπόκειται 
σε εξασφάλιση και η εκτίµηση που γίνεται από αυτόν είναι δεσµευτική για 
όλους.   
 
10. Άλλες πρόνοιες 
 
• Ο επίσηµος παραλήπτης θα τηρεί Αρχείο Πτωχεύσεων σε ηλεκτρονική 
µορφή στο οποίο καταχωρούνται όλα τα εκδιδόµενα διατάγµατα σχετικά µε 
πτωχεύσεις το οποίο θα παραχωρείται σε οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο 
πρόσωπο ούτως ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτό. 
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• Γνωστοποίηση του διατάγµατος  που κηρύσσει τον χρεώστη σε 
πτώχευση-   
 
(α) δηµοσιεύεται στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και αγγέλλεται 
στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του επίσηµου παραλήπτη. 
 
(β) κοινοποιείται στον Έφορο Φορολογίας, στο ∆ιευθυντή Κτηµατολογικού 
και Χωροµετρικού Τµήµατος, στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, 
εάν ο πτωχεύσας είναι υπάλληλος, στον εργοδότη του, εάν ο τελευταίος 
είναι γνωστός.    
  
• Το ανώτατο όριο για συνοπτική διαχείριση σε µικρές υποθέσεις για τις 
οποίες αποφασίζει ο επίσηµος παραλήπτης για το χειρισµό τους χωρίς να 
πρέπει να συγκαλέσει συνέλευση πιστωτών, αυξήθηκε από τις €20.000 στις 
€30.000 ευρώ.  
 
• Οι πρόνοιες για τη περιουσία που δε διανέµεται στους πιστωτές έχουν 
διαµορφωθεί ως εξής:  
 
Α) (i) βιβλία, εργαλεία και άλλα αντικείµενα ή εξοπλισµός που 
χρησιµοποιούνται από τον πτωχεύσαντα και είναι λογικά αναγκαία για την 
απασχόληση ή επιχείρησή του, συνολικής αξίας που δεν υπερβαίνει τις 
€6.000, ώστε να πραγµατοποιεί ο ίδιος τις καθηµερινές δραστηριότητές 
του· και  
 
(ii) ένα όχηµα, αξίας µέχρι €3.000, όταν τούτο είναι εύλογα αναγκαίο, 
ώστε ο πτωχεύσας να φέρει σε πέρας τις καθηµερινές δραστηριότητές του: 
 
Όταν ο πτωχεύσας ή εξαρτώµενός του είναι πρόσωπο µε αναπηρία, και το 
όχηµά του έχει ειδικά σχεδιασθεί ή προσαρµοσθεί για χρήση από τον 
πτωχεύσαντα ή τον εξαρτώµενό του, το ύψος του ποσού που καθορίζεται 
ανωτέρω δύναται να είναι υψηλότερο, ώστε να περιλαµβάνει την αξία του 
εν λόγω οχήµατος, και  
 
(iii) οικιακές συσκευές και συσκευές που είναι λογικά αναγκαίες για την 
διατήρηση ενός ικανοποιητικού βιοτικού επιπέδου για τον πτωχεύσαντα και 
τους εξαρτωµένους του, και 
 
(iv) όταν ο πτωχεύσας ή εξαρτώµενοί του παρακολουθούν µαθήµατα 
δηµοτικής, µέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, τα βιβλία, υλικά και 
άλλα είδη εξοπλισµού που είναι εύλογα αναγκαία στον πτωχεύσαντα ή 
στους εξαρτωµένους του, ανάλογα µε την περίπτωση, για να συµµετέχει 
και να ολοκληρώσει αυτά τα µαθήµατα· και  
 
(Β) οι ασφαλίσεις πρόσκαιρης διάρκειας ή ασφαλίσεις ζωής που κατά τη 
χρονική περίοδο της πτώχευσης δεν είχαν δηµιουργήσει αξία εξαγοράς ή 
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ασφαλίσεις ζωής για τις οποίες έχει συσταθεί καταπίστευµα προς όφελος 
της οικογένειας του πτωχεύσαντος. Με τον τροποποιητικό νόµο 
καθορίστηκε ανώτατο όριο για της ασφάλειες που δύναται να εξαιρούνται 
από την πτωχευτική διαδικασία στα εξακόσια ευρώ (€600).  
 
Σε περίπτωση που οι όροι του ασφαλιστηρίου ζωής επιτρέπουν τη συνέχιση 
της ασφαλιστικής κάλυψης µετά την πληρωµή εξαγοράς τότε ο επίσηµος 
παραλήπτης θα απαιτεί την καταβολή της αξίας εξαγοράς και όχι την 
ακύρωση του ασφαλιστηρίου.  
 

 
 
 
 
 
 

Οµάδα Έργου για το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας  
Υπουργείο Οικονοµικών  

 
18 Μαΐου 2015 

 


