
 
                         ΑΤΟΜΑ 2-ΕΚΔ 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ Ή ΟΧΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΄Η/ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 
 
ΜΕΡΟΣ Ι – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ 
Τα τέλη για την πιο πάνω ενημέρωση είναι €15.00  και προπληρώνονται με μετρητά ή επιταγή ή με αποκοπή από λογαριασμό που τηρείτε με 
το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. 
Την ενημέρωση μπορείτε να την παραλάβετε από το Τμήμα Αφερεγγυότητας ή να σας σταλεί ταχυδρομικώς ή να πληροφορηθείτε τηλεφωνικώς 
ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα ενημέρωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επίσημη πιστοποίηση από το Τμήμα Αφερεγγυότητας, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
οποιαδήποτε νομική ή άλλη διαδικασία. Σε τέτοια περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ. Τα τέλη για τα πιστοποιητικά 
μη πτώχευσης τα οποία προπληρώνονται με μετρητά ή επιταγή ή αποκοπή από λογαριασμό που τηρείται με το γραφείο του Εφόρου Εταιρειών,  είναι τα ακόλουθα: 
€60 –  Με επίσπευση - σε 3 εργάσιμες ημέρες. €40 –  Με κανονική σειρά – σε 10 εργάσιμες ημέρες. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΑΙΤΗΣΗ 
Σύμφωνα με τους περί Πτωχεύσεως (Τέλη και Δικαιώματα του Επίσημου Παραλήπτη) Κανονισμούς του 2013 - Κ.Δ.Π 28/2013, 
παρακαλώ όπως ενημερωθώ εάν έχει εκδοθεί ή όχι Διάταγμα Παραλαβής ή/και Διάταγμα Πτώχευσης εναντίον του πιο κάτω 
προσώπου: 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ): 

Ονοματεπώνυμο: ......................................................................................................................................................................... 

Αρ. Ταυτότητας : .......................................................................... (Σημειώστε ότι χωρίς ταυτότητα δεν μπορεί να γίνει έρευνα)  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ: 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ............................................................................................................................................................  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Παρακαλώ όπως η ενημέρωση:              

   

                   

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ............................... 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

Από τα μέχρι σήμερα διατάγματα παραλαβής ή και πτώχευσης που έχουν παραληφθεί από το Τμήμα Αφερεγγυότητας, έχει εκδοθεί / δεν έχει 
εκδοθεί διάταγμα ως ακολούθως: 
 
Αρ. Αίτ.: ………………………………………………………………………..…...…….. Ε.Δ. …………………………………………………………………………………………………… 

Ημερ. Διατάγματος Παραλαβής:……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…………. 

Ημερ. Διατάγματος Κήρυξης σε Πτώχευση: ……….……………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

Αρ. Φακ.: ………………………………… Εξεταστής Υπόθεσης: …………………………………………….………………..…….………………….. τηλ.:…………………….. 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ  ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΄Η ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ  

Η έρευνα για την αιτούμενη ενημέρωση έγινε στις ………….…………….. και έχει καλύψει μόνο διατάγματα που έχουν παραληφθεί από το Τμήμα Αφερεγγυότητας και 
είναι καταχωρημένος ο αριθμός  ταυτότητας, προς αποφυγή λαθών σε περίπτωση συνωνυμιών  όπου στο σύστημα δεν εμφανίζεται ο αριθμός ταυτότητας. 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ……………………………………….. 
Για Επίσημο Παραλήπτη 
 

 
Γωνία Γερασίμου Μαρκορά και Ανδρέα Μιχαλακοπούλου 19, 1075 Λευκωσία, Κύπρος, Τ.Θ. 26744, 1647 Λευκωσία, Κύπρος, Αρ. Τηλ.: +357 22 466510,  
Αρ. Φαξ.: +357 22 466583, Ιστοσελίδα: http://www.insolvency.gov.cy Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@insolvency.meci.gov.cy 
 

 
     ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 

                   

 
 

 
 

 

Κρατηθεί Ταχυδρομηθεί στη  διεύθυνση Γίνει τηλεφωνικώς Γίνει ηλεκτρονικώς        

  
 
 
 
 

  

   


