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Εισαγωγή

Το παρόν εγχειρίδιο έχει δημιουργηθεί με βάση τον Περί Πτωχεύσεως Νόμο Κεφάλαιο 
5 και των Περί Εταιρειών Νόμο Κεφάλαιο 113 και συνιστά γενικό, βοηθητικό κείμενο που 
απευθύνεται προς όλους τους ενδιαφερόμενους αναφορικά με θέματα πτωχεύσεων 
φυσικών προσώπων και εκκαθαρίσεων εταιρειών.

Το εγχειρίδιο αυτό έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας του Τμήματος 
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού και σκοπός του είναι η συνοπτική ερμηνεία της διαδικασίας 
που αφορά πτωχεύσεις φυσικών προσώπων και εκκαθαρίσεις εταιρειών. 

Διακρίνεται σε δύο μέρη: 

• Μέρος 1 – Πτώχευση Φυσικών Προσώπων

• Μέρος 2 – Εκκαθάριση Εταιρειών (από το Δικαστήριο)

Εκδίδεται σε μορφή των πιο συνηθισμένων ερωτήσεων και απαντήσεων για σκοπούς 
πληρέστερης κατανόησης των ενδιαφερομένων. 

Το εγχειρίδιο αυτό συνιστά ενημερωτικό εγχειρίδιο όπου στοχεύει να πληροφορήσει 
τους ενδιαφερόμενους μέσα από μια συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας που αφορά 
πτωχεύσεις φυσικών προσώπων και εκκαθαρίσεις εταιρειών. Οι πληροφορίες στο 
εγχειρίδιο είναι γενικές και δεν είναι εξαντλητικές, δεν συνιστούν και δεν μπορούν 
να θεωρηθούν νομική συμβουλή για οποιοδήποτε πρόσωπο. Το εγχειρίδιο δεν μπορεί 
να υποκαταστήσει νομικό κείμενο και ούτε αποτελεί νομική ερμηνεία της σχετικής 
νομοθεσίας. Αρμοδιότητα για τη νομική ερμηνεία των νομοθεσιών έχουν μόνο τα 
Δικαστήρια. Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε οι πληροφορίες 
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που περιέχονται στο εγχειρίδιο να αντανακλούν συνοπτικά τις κυριότερες πρόνοιες 
της νομοθεσίας, όμως το Υπουργείο ή η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας δεν αναλαμβάνουν 
καμιά ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχειών, ή για τυχόν ζημία 
προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του  περιεχομένου του εγχειριδίου. 
Τονίζεται ότι η κάθε περίπτωση ενδιαφερόμενου πρέπει να εξετάζεται στη βάση των δικών 
της δεδομένων και γεγονότων και ως εκ τούτου οι πληροφορίες που παρέχονται στο 
εγχειρίδιο αυτό, δεν εξυπακούεται ότι εφαρμόζονται σε όλες τις ατομικές περιπτώσεις.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλείστε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, 
Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών (http://www.isc.gov.cy) ή 
επικοινωνείτε με το Γραφείο της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, Κλάδο Πτωχεύσεων και 
Εκκαθαρίσεων Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών (Γωνία Γερασίμου Μαρκορά 
και Μιχαλακοπούλου 19, Λευκωσία, τηλ. 22466510 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
insolvencyinfo@drcor.mcit.gov.cy ή αποταθείτε σε Σύμβουλο Αφερεγγυότητας για 
επαγγελματική συμβουλή.

Κατάλογος με τους αδειοδοτημένους Συμβούλους Αφερεγγυότητας έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. 

Ημερομηνία Έκδοσης: Οκτώβριος 2015  
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Μέρος 1

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Ερώτηση: Τι σημαίνει πτώχευση φυσικών προσώπων;
 Aπάντηση: Πτώχευση είναι όταν εκδίδεται σχετικό Διάταγμα από το Δικαστήριο 
  εναντίον σου για οικονομικές οφειλές σου που εκκρεμούν.

2. Ερώτηση: Πως μπορεί να εκδοθεί ένα Διάταγμα Πτώχευσης
  εναντίον μου;
 Aπάντηση: Διάταγμα Πτώχευσης εναντίο σου εκδίδεται όταν υπάρχει χρέος 
  άνω των €15.000, κατόπιν αίτησης πιστωτή ή από εσένα τον ίδιο το 
  χρεώστη.

3. Ερώτηση: Πληρώνω οποιοδήποτε ποσό για να καταχωρίσω
  αίτηση πτώχευσης ;
 Aπάντηση: Ναι, πριν την καταχώρηση αίτησης πτώχευσης θα πρέπει να 
  πληρωθεί στον Επίσημο Παραλήπτη το ποσό των €500.

4. Ερώτηση: Τι άλλες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν για να εκδοθεί 
  Διάταγμα Πτώχευσης μου;
 Aπάντηση: Η αίτηση για να εκδοθεί Διάταγμα Πτώχευσης θα πρέπει να 
  συνοδεύεται από Ένορκη Δήλωση σου ότι πριν την υποβολή της 
  αίτησης, έχεις καταβάλει εύλογες προσπάθειες για δέοντα 
  συμβιβασμό με τους πιστωτές σου με την υποβολή σε αυτούς 
  Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής (ΠΣΑ).
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  Επίσης θα πρέπει να προσκομιστεί στο Δικαστήριο πιστοποιητικό, 
  είτε από τον πιστωτή, είτε από εσάς ότι δεν υποβλήθηκε αίτηση ή δεν 
  βρίσκεται σε ισχύ Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής (ΠΣΑ).  

5. Ερώτηση: Ποιός ο σκοπός της πτώχευσης μου;
 Aπάντηση: Η πτώχευση σκοπεύει ώστε να μην δημιουργηθούν άλλα χρέη σου 
  και να περιέλθει η περιουσία σου ως πτωχεύσαντα στο Διαχειριστή 
  για διανομή στους πιστωτές σου.

6. Ερώτηση: Ποιός μπορεί να διοριστεί Διαχειριστής σε Πτώχευση μου;
 Aπάντηση: Διαχειριστής σε Πτώχευση διορίζεται ο ίδιος Επίσημος Παραλήπτης 
  ή αδειοδοτημένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας.

7. Ερώτηση: Ποιές οι υποχρεώσεις μου ως πτωχεύσαντα έναντι
  του Διαχειριστή;
 Aπάντηση: Οι υποχρεώσεις σου ως πτωχεύσαντα έναντι του Διαχειριστή είναι: 
  (α) η υποβολή της Προκαταρκτικής σου Κατάθεσης και της Έκθεσης 
  Καταστάσεως της περιουσίας σου (β) να ενημερώνεις το Διαχειριστή 
  για ότι τυχόν σου ζητήσει και (γ) να συνεργάζεσαι πλήρως με το 
  Διαχειριστή για εκποίηση και διανομή της περιουσίας σου.

8. Ερώτηση: Ποιές οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης μου ως 
  πτωχεύσαντα στις υποχρεώσεις μου;
 Aπάντηση: Οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης σου ως πτωχεύσαντα στις 
  υποχρεώσεις σου είναι (α) Αίτηση στο Δικαστήριο από τον Επίσημο 
  Παραλήπτη Διαχειριστή για εξαναγκασμό και σχετική τιμωρία η 
  οποία μπορεί να επιφέρει μέχρι και ποινή φυλάκισης και (β) την μη 
  αποκατάσταση σου ως πτωχεύσαντα.
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9. Ερώτηση: 
 
 Aπάντηση:

10. Ερώτηση: 
 
 Aπάντηση:

11. Ερώτηση: 
 
 Aπάντηση:

12. Ερώτηση: 
 Aπάντηση:

Με την έκδοση του Διατάγματος Πτώχευσης τί 
απαγορεύσεις θα έχω;
Με την έκδοση του Διατάγματος Πτώχευσης δεν μπορείς να 
δημιουργείς άλλα χρέη. Δεν μπορείς να προβείς σε πώληση ή 
μεταβίβαση οποιασδήποτε περιουσίας σου. Επίσης δεν μπορείς να 
συναλλάσσεσαι με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς να κάνεις αναφορά 
στην πτώχευση σου και επιπλέον δεν μπορείς να είσαι Διευθυντής 
σε εταιρεία χωρίς άδεια Δικαστηρίου.

Τι γίνεται με την περιουσία η οποία έχει μεταβιβαστεί από 
εμένα πριν την έκδοση του Διατάγματος Πτώχευσης ;
Μεταβιβάσεις οι οποίες έγιναν τα τελευταία δέκα χρόνια πριν την 
έκδοση του Διατάγματος Πτώχευσης, θεωρούνται υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις δόλιες και ακυρώνονται με Διατάγματα του 
Δικαστηρίου.  

Με την έκδοση του Διατάγματος Πτώχευσης μου μπορώ 
να εργάζομαι;
Βέβαια μπορείς και πρέπει να εργάζεσαι για να συντηρείς τον 
εαυτό σου, την οικογένεια σου και να διευθετείς τις υποχρεώσεις 
σου. Όμως η εργασία σου πρέπει να διεξάγεται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μην δημιουργείς άλλα χρέη.

Ποιά περιουσία μπορεί να περιληφθεί στην πτώχευση;
Στη διαδικασία της πτώχευσης μπορεί να περιληφθεί όλη η 
περιουσία σου, συμπεριλαμβανομένης και της εξασφαλισμένης, 
η οποία προέκυψε είτε πριν από την έκδοση του Διατάγματος 
Πτώχευσης, είτε κατά τη διάρκεια της Πτώχευσης, ανεξάρτητα εάν 
περιήλθε σε σένα ως πτωχεύσας μετά την αποκατάστασή σου.
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13. Ερώτηση: 
 
 Aπάντηση:

14. Ερώτηση: 
 Aπάντηση:

15. Ερώτηση: 
 

 Aπάντηση:

16. Ερώτηση: 
 

 Aπάντηση:

Όταν εκδοθεί το Διάταγμα Πτώχευσης τι πρέπει να 
κάνουν οι πιστωτές μου;
Θα πρέπει να καταχωρήσουν αμέσως επαλήθευση χρέους με 
όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στον Επίσημο Παραλήπτη ή τον 
Διαχειριστή. Το χρέος της επαλήθευσης απαραίτητα θα πρέπει να 
προηγείται του Διατάγματος Πτώχευσης.

Γιατί πρέπει να υποβληθεί επαλήθευση χρέους;
Πρέπει να υποβληθεί επαλήθευση χρέους για να δοθεί το 
δικαίωμα στον πιστωτή να ψηφίσει στην πρώτη Συνέλευση των 
πιστωτών αλλά και για να μπορεί ο πιστωτής να πάρει μέρισμα αν 
υπάρχει περιουσία.

Για χρέη τα οποία δημιούργησα μετά την έκδοση του 
Διατάγματος Πτώχευσης ,τι πρέπει να κάνει ο πιστωτής 
μου;
Ο πιστωτής μπορεί να προχωρήσει με ποινικές και αστικές 
διαδικασίες εναντίον σου.

Μετά την έκδοση του Διατάγματος Πτώχευσης μου ο 
πιστωτής μπορεί να καταχωρήσει υποθήκη ή memo 
εναντίον της περιουσίας μου;
Όχι δεν μπορεί να προβεί σε κάτι τέτοιο αλλά μπορεί να 
καταχωρήσει  επαλήθευση χρέους.
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17. Ερώτηση: 
 

 Aπάντηση:

18. Ερώτηση: 
 
 Aπάντηση:

19. Ερώτηση: 

 Aπάντηση:

Τι γίνεται μετά την αυτοδίκαιη αποκατάσταση μου σχετικά 
με περιουσία η οποία δεν έχει διατεθεί από το Διαχειριστή 
της Πτώχευσης μου;
Αδιάθετη περιουσία συμπεριλαμβανομένης και της ενυπόθηκης, 
ακόμη και μετά την αυτοδίκαιη αποκατάσταση σου, παραμένει 
στον Επίσημο Παραλήπτη ή το Διαχειριστή προς όφελος των 
πιστωτών  σου ή των εγγυητών σου.

Πότε μπορεί να επέλθει η αυτοδίκαιη αποκατάσταση μου 
ως πτωχεύσας;
Η αυτοδίκαιη αποκατάσταση σου ως πτωχεύσας και για όσους 
έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση μετά τις 07/05/2015 μπορεί να 
επέλθει τρία (3) χρόνια μετά την έκδοση του Διατάγματος 
Πτώχευσης, νοουμένου ότι ως πτωχεύσας συνεργάζεσαι πλήρως 
με τον Επίσημο Παραλήπτη ή το Διαχειριστή για εκποίηση και 
διανομή της πτωχευτικής σου περιουσίας και εφόσον ένα (1) 
χρόνο τουλάχιστον πριν την αποκατάσταση, έχεις υποβάλει την 
Έκθεση Καταστάσεως της περιουσίας σου και την προκαταρκτική 
σου κατάθεση.

Πότε μπορεί να επέλθει η αυτοδίκαιη αποκατάσταση μου 
εάν το Διάταγμα Πτώχευσης μου έχει εκδοθεί σε διάστημα 
μεγαλύτερο από τρία (3) έτη πριν τις  07/05/2015;
Η αυτοδίκαιη αποκατάσταση σου θα επέλθει έξι (6) μήνες μετά 
τις 07/05/2015, νοουμένου ότι ενεργείς με καλή πίστη και 
συνεργάζεσαι πλήρως με τον Επίσημο Παραλήπτη ή το Διαχειριστή 
για την εκποίηση και διανομή της πτωχευτικής σου περιουσίας.
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20. Ερώτηση: 

 Aπάντηση:

21. Ερώτηση: 

 Aπάντηση:

22. Ερώτηση: 

 Aπάντηση:

Πότε μπορεί να επέλθει η αυτοδίκαιη αποκατάσταση 
μου εάν το  Διάταγμα Πτώχευσης μου έχει εκδοθεί 
σε διάστημα μικρότερο από τρία (3) έτη πριν  πρίν τις  
07/05/2015;
Η αυτοδίκαιη αποκατάσταση σου θα επέλθει με την πάροδο 3,5 
ετών από την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος Παραλαβής, 
εφόσον συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις του Νόμου.

Τι γίνεται σε περίπτωση που έχω ήδη αποκατασταθεί πριν 
τις 7∕5∕2015 με βάση το άρθρο 27Α  του Περί Πτωχεύσεως 
Νόμου;  
Η πτώχευση σου λογίζεται ότι διενεργήθηκε σύμφωνα με τις νέες 
πρόνοιες του Νόμου , ως εκ τούτου θα έχεις όλα τα ωφελήματα 
όπως οι πτωχεύσαντες που αποκαταστάθηκαν με τις νέες πρόνοιες 
του Νόμου.

Από ποια χρέη απαλλάσσομαι ως πτωχεύσας με την 
αυτοδίκαιη αποκατάσταση μου σύμφωνα με το άρθρο 
27Α  του Περί Πτωχεύσεως Νόμου;
Ως πτωχεύσας απαλλάσσεσαι από όλα τα επαληθεύσιμα χρέη σου, 
νοουμένου ότι ενεργείς με καλή πίστη και συνεργάζεσαι πλήρως 
με τον Επίσημο Παραλήπτη ή το Διαχειριστή για την εκποίηση και 
διανομή της πτωχευτικής σου περιουσίας.
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23. Ερώτηση: 

 Aπάντηση:

24. Ερώτηση: 

 Aπάντηση:

Από ποια χρέη δεν απαλλάσσομαι ως πτωχεύσας με την 
αυτοδίκαιη αποκατάσταση μου;
Ως πτωχεύσας δεν απαλλάσσεσαι ως προς τα πιο κάτω χρέη ή 
υποχρεώσεις σου:
• Φόρους ή Τέλη ή Ποσά που οφείλεις στη Δημοκρατία, στους  
 Δήμους ή τις Κοινότητες.
• Διατάγματα Διατροφής.
• Χρηματοοικονομική υποχρέωση που πηγάζει από δικαστική  
 απόφαση για αποζημίωση λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης.
• Χρέος το οποίο εξασφαλίστηκε με απάτη, κατάχρηση,   
 υπεξαίρεση ή δόλια παραβίαση της εμπιστοσύνης στην οποία  
 συμμετείχες.
• Χρέος που πηγάζει από Δικαστικό Διάταγμα ή Απόφαση  
 δυνάμει του περί της παρεμπόδισης και καταπολέμησης της  
 νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  
 Νόμου.
• Χρέος που πηγάζει από Απόφαση Δικαστηρίου για Ποινικό  
 Αδίκημα.
• Οφειλόμενους μισθούς σε μισθωτές σου ως πτωχεύσας.

Πότε δεν μπορεί να επέλθει αυτοδίκαιη αποκατάσταση 
μου;
Αυτοδίκαιη αποκατάσταση σου δεν μπορεί να επέλθει όταν: 
(α) Ως πτωχεύσας δεν συνεργάστηκες με τον Επίσημο Παραλήπτη 
ή το Διαχειριστή για εκποίηση των περιουσιακών σου στοιχείων.
(β) Όταν ως πτωχεύσας δεν αποκάλυψες στον Επίσημο Παραλήπτη 
ή το Διαχειριστή εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία σου που θα 
μπορούσαν να εκποιηθούν προς όφελος των Πιστωτών σου.
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25. Ερώτηση: 
 Aπάντηση:

26. Ερώτηση: 
 Aπάντηση:

(γ) Όταν εκκρεμεί εναντίον σου ως πτωχεύσας νομική διαδικασία 
που αφορά δόλια μεταβίβαση.
(δ) Όταν ως πτωχεύσας δεν έχεις συμμορφωθεί με την πληρωμή 
μηνιαίων δόσεων, μετά από σχετικό Διάταγμα Δικαστηρίου. 
(ε) Όταν ως πτωχεύσας δεν έχεις υποβάλει τουλάχιστο ένα 
χρόνο (1) πριν την αυτοδίκαιη αποκατάσταση σου, την Έκθεση 
Καταστάσεως της Περιουσίας σου και την Προκαταρκτική σου 
Κατάθεση.

Πότε μπορεί να ακυρωθεί η αυτοδίκαιη αποκατάσταση 
μου;
Η αυτοδίκαιη αποκατάσταση σου μπορεί να ακυρωθεί όταν 
περιέλθει στην αντίληψη του Επίσημου Παραλήπτη ή του 
Διαχειριστή ότι: 
(α) Είχες προβεί σε δόλια μεταβίβαση περιουσιακών σου στοιχείων 
πριν την αποκατάσταση σου.
(β) Δεν συνεργάστηκες με τον Επίσημο Παραλήπτη ή το 
Διαχειριστή για εκποίηση των περιουσιακών σου στοιχείων. 
(γ) Δεν αποκάλυψες στον Επίσημο Παραλήπτη ή το Διαχειριστή 
εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να 
εκποιηθούν προς όφελος των πιστωτών σου.

Πότε μπορεί να ακυρωθεί το Διάταγμα Πτώχευσης μου;
Η ακύρωση του Διατάγματος Πτώχευσης σου μπορεί να επέλθει 
οποτεδήποτε με αίτηση σου για εξασφάλιση Διατάγματος 
Δικαστηρίου νοουμένου ότι υπάρχουν οι σχετικές συγκαταθέσεις 
από όλους τους πιστωτές σου ή όταν το Δικαστήριο κρίνει ότι 
κακώς έχει εκδοθεί το Διάταγμα Πτώχευσης.
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27. Ερώτηση: 
 Aπάντηση:

28. Ερώτηση: 

 Aπάντηση:

Που μπορώ να αποταθώ για θέματα Πτώχευσης μου;
Μπορείς να απευθυνθείς σε Σύμβουλο Αφερεγγυότητας ή στην 
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, Τμήμα Εφόρου 
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Κλάδος Πτωχεύσεων και 
Εκκαθαρίσεων Εταιρειών (http://www.isc.gov.cy)

Που μπορώ να ενημερωθώ για περισσότερες 
διευκρινήσεις και  πληροφόρηση σε θέματα Πτωχεύσεων;
Για περισσότερες διευκρινήσεις και πληροφορίες μπορείς να 
ενημερωθείς στον περί Πτωχεύσεως Νόμο Κεφάλαιο 5 ή στην 
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, Τμήμα Εφόρου 
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Κλάδος Πτωχεύσεων και 
Εκκαθαρίσεων Εταιρειών (http://www.isc.gov.cy).
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Μέρος 2

EKKAΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Από το Δικαστήριο)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Ερώτηση:
 Aπάντηση: 

2. Ερώτηση:

 Aπάντηση:

3. Ερώτηση:

 Aπάντηση:

Τι εννοούμε με τον όρο «εκκαθάριση εταιρείας;»
Εκκαθάριση είναι η διαδικασία στην οποία τίθεται μια 
εταιρεία κατόπιν διατάγματος του Δικαστηρίου προς το σκοπό 
ρευστοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων και της εξόφλησης 
όλων ή μέρους των χρεών της.

Ποιές είναι οι κυριότερες περιπτώσεις που η εταιρεία μου 
μπορεί να εκκαθαριστεί από το Δικαστήριο;
Κυριότερες περιπτώσεις εκκαθάρισης της εταιρείας σου από το 
Δικαστήριο, συνιστούν: (α) Όταν η εταιρεία είναι ανίκανη να 
πληρώσει τα χρέη της (β) Όταν η εταιρεία αποφασίσει με ειδικό 
ψήφισμα.

Πως μπορεί να εκδοθεί Διάταγμα Εκκαθάρισης της 
εταιρείας μου;
Διάταγμα Εκκαθάρισης της εταιρείας σου εκδίδεται με σχετική 
αίτηση στο Δικαστήριο ανάλογα με την περίπτωση που μια 
εταιρεία δύναται να εκκαθαριστεί, η οποία μπορεί να υποβληθεί 
από την εταιρεία σου, πιστωτή, συνεισφορέα, σύνδικο άλλου 
κράτους, τον Επίσημο Παραλήπτη ή τον εξεταστή.
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4. Ερώτηση:

 Aπάντηση:

5. Ερώτηση:

 Aπάντηση:

6. Ερώτηση: 

 Aπάντηση:

Στην περίπτωση που η εταιρεία μου είναι ανίκανη 
να πληρώσει τα χρέη της, τι ποσό πρέπει να οφείλει 
σε πιστωτή για να καταχωρηθεί αίτηση για έκδοση 
Διατάγματος Εκκαθάρισης της;
Το ποσό που οφείλει η εταιρεία σου σε πιστωτή πρέπει να 
υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

Πότε λογίζεται ότι αρχίζει η εκκαθάριση της εταιρείας 
μου από το Δικαστήριο;
Η εκκαθάριση της εταιρείας σου από το Δικαστήριο λογίζεται ότι 
αρχίζει από το χρόνο της υποβολής της αίτησης για εκκαθάριση.

Ποιος μπορεί να είναι εκκαθαριστής της περιουσίας της 
εταιρείας μου όταν εκδίδεται Διάταγμα Εκκαθάρισης;
Λόγω του αξιώματος του, εκκαθαριστής της εταιρείας σου είναι ο 
Επίσημος Παραλήπτης ή σε μεταγενέστερο στάδιο αδειοδοτημένος 
Σύμβουλος Αφερεγγυότητας, ο οποίος διορίζεται από το 
Δικαστήριο κατόπιν αίτησης του Επίσημου Παραλήπτη να 
διορίσει Σύμβουλο Αφερεγγυότητας από Κατάλογο Συμβούλων 
Αφερεγγυότητας, ή Σύμβουλο Αφερεγγυότητας ο οποίος επιλέγεται 
από την Πρώτη Συνέλευση των Πιστωτών και Συνεισφορέων.
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7. Ερώτηση: 

 Aπάντηση:

8. Ερώτηση: 
 Aπάντηση:

9. Ερώτηση: 

 Aπάντηση:

Ποιά περιουσία της εταιρείας μου συμπεριλαμβάνεται 
στην εκκαθάριση και μπορεί να διανεμηθεί στους 
πιστωτές της;
Στην εκκαθάριση συμπεριλαμβάνεται όλη η κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που ανήκει στην εταιρεία σου συμπεριλαμβανομένης 
της εξασφαλισμένης ως και τα αγώγιμα δικαιώματα της εταιρείας 
και περιουσία που κατέχεται από εμπιστευματοδόχους για 
λογαριασμό της. 
Πως και γιατί μπορεί να ανασταλεί ή να διακοπεί ένα 
Διάταγμα Εκκαθάρισης της εταιρείας μου;
Διάταγμα Εκκαθάρισης της εταιρείας σου μπορεί να ανασταλεί ή 
να διακοπεί με αίτηση στο Δικαστήριο από τον Εκκαθαριστή ή τον 
Επίσημο Παραλήπτη ή από οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα 
για το λόγο ότι υπάρχουν συγκαταθέσεις ή εξοφλήσεις από όλους 
τους πιστωτές της εταιρείας σου ή για το λόγο ότι το Διάταγμα 
Εκκαθάρισης δεν έπρεπε να είχε εκδοθεί.

Ποιές οι υποχρεώσεις των αξιωματούχων της εταιρείας 
μου έναντι του Εκκαθαριστή της;
Οι υποχρεώσεις των αξιωματούχων της εταιρείας σου έναντι του 
Εκκαθαριστή της είναι: (α) να απαντήσουν σχετικό ερωτηματολόγιο 
αναφορικά με τις υποθέσεις της εταιρείας (β) να υποβάλουν 
την Έκθεση Καταστάσεως της περιουσίας της εταιρείας (γ) να 
βοηθήσουν τον Εκκαθαριστή στην καταγραφή και εντοπισμό 
της περιουσίας της εταιρείας και (δ) να δώσουν οποιεσδήποτε 
πληροφορίες τους ζητηθούν αναφορικά με την εταιρεία σου.
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10. Ερώτηση: 

 Aπάντηση:

11. Ερώτηση: 

 Aπάντηση:

Ποιές οι συνέπειες για τους αξιωματούχους της 
εταιρείας μου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους στις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Νόμο;
Οι συνέπειες για τους αξιωματούχους της εταιρείας σου είναι η 
καταχώρηση στο Δικαστήριο σχετικής αίτησης εναντίον τους για 
έκδοση Διατάγματος που να τους υποχρεώνει να συμμορφωθούν 
με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το Νόμο ο οποίος προβλέπει 
και χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €437 για κάθε ημέρα 
που παραλείπουν να συμμορφωθούν.
Σε περίπτωση δε παρακοής του Διατάγματος καταχωρείται 
εναντίον τους σχετική αίτηση που δυνατόν να επισύρει και ποινή 
φυλάκισης.

Που μπορώ να αποταθώ για συμβουλή σε θέματα 
εκκαθαρίσεων εταιρειών;
Αναφορικά με θέματα εκκαθαρίσεων εταιρειών ως 
ενδιαφερόμενος μπορείς να αποταθείς σε Σύμβουλο 
Αφερεγγυότητας ή ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, 
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Κλάδος 
Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών (http://www.isc.gov.cy).
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12. Ερώτηση: 

 Aπάντηση:

Πως μπορώ να ενημερωθώ και να πληροφορηθώ για 
θέματα εκκαθαρίσεων εταιρειών;
Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί και να 
πληροφορηθεί για θέματα εκκαθαρίσεων εταιρειών, από τον περί 
Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113, από σχετική Νομολογία του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, από Σύμβουλο Αφερεγγυότητας ή ιστοσελίδα 
της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και 
Επίσημου Παραλήπτη, Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων 
Εταιρειών (http://www.isc.gov.cy).



ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διεύθυνση: Γωνία Γερασίμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου 19, 1075 Λευκωσία

Τηλ. 22 466510 • Φαξ. 22 466583 • Ιστοσελίδα: http://www.isc.gov.cy
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