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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟ 

 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 5. 
     49 του 1985 
   197 του 1986 
156(I) του 1999 
    2(I) του 2008 
  74(I) του 2008. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί 
Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα 
διαβάζεται μαζί με τον περί Πτώχευσης Νόμο (που στη 
συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

  
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου. 
 
 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση 
σ’ αυτόν της φράσης «περιουσιακή κατάσταση», με τη 
φράση «έκθεση κατάστασης της περιουσίας και 
προκαταρκτική κατάθεση του χρεώστη ή 
πτωχεύσαντα», όπου αυτή απαντά, στον κατάλληλο 
γραμματικό τύπο. 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 5 του 
βασικού νόμου. 

3.   Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) 
αυτού των λέξεων «πεντακόσιες λίρες» (τέταρτη 
γραμμή) με τις λέξεις και τον αριθμό «δεκαπέντε 
χιλιάδες ευρώ (€15.000)». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 8 του 
βασικού νόμου. 
 

4.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) 
αυτού του σημείου και αριθμού «£5000» (πρώτη 
γραμμή) με τις λέξεις και τον αριθμό «πενήντα χιλιάδες 
ευρώ (€50.000)». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 9 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

  
 (α) Με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (1) 

αυτού της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την 
προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων 
επιφυλάξεων: 

   
       «Νοείται ότι για χρέη, τα οποία δημιουργεί ο 

χρεώστης μετά την έκδοση του διατάγματος 
παραλαβής, οποιοδήποτε πρόσωπο θα έχει το 
δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε αγωγή ή άλλη 
νόμιμη διαδικασία εναντίον του χρεώστη 
προσωπικά προς είσπραξη της απαίτησής του, 
χωρίς οποιαδήποτε άδεια του Δικαστηρίου: 

   
        Νοείται περαιτέρω ότι οποιοδήποτε πρόστιμο 



2 
 

 
 

ήθελε επιβληθεί από οποιοδήποτε Δικαστήριο στο 
χρεώστη είτε πριν είτε μετά την έκδοση του 
διατάγματος παραλαβής δε δύναται να 
επαληθευθεί εναντίον της πτωχευτικής περιουσίας 
και είναι πληρωτέο από το χρεώστη προσωπικά.»˙ 
και 

   
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) 

αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (2), (3), (4), 
(5) και (6) και με την αναρίθμηση του υφιστάμενου 
εδαφίου (2) αυτού σε εδάφιο (7): 

   
 «(2) Αγωγή ή άλλη νόμιμη διαδικασία η οποία 

άρχισε εναντίον χρεώστη πριν την έκδοση 
του διατάγματος παραλαβής συνεχίζεται και 
μετά την έκδοση του διατάγματος 
παραλαβής χωρίς να απαιτείται 
οποιαδήποτε άδεια του Δικαστηρίου ή 
τροποποίηση του τίτλου της αγωγής ή 
άλλης νόμιμης διαδικασίας. 

   
 (3) Μετά την έκδοση του διατάγματος 

παραλαβής και πριν την έκδοση του 
διατάγματος κήρυξης του χρεώστη σε 
πτώχευση, ο χρεώστης είναι το μόνο 
πρόσωπο που δύναται να εγείρει ή 
υπερασπιστεί οποιαδήποτε αγωγή ή άλλη 
νόμιμη διαδικασία που αφορά την 
περιουσία του: 

   
       Νοείται ότι η αγωγή ή άλλη νόμιμη 

διαδικασία καταχωρείται υπό και/ή εναντίον 
του χρεώστη προσωπικά και μετά την 
έκδοση του διατάγματος παραλαβής. 

   
 (4) Από την έκδοση του διατάγματος 

πτώχευσης, ο πτωχεύσας, με 
εξουσιοδότηση του επίσημου παραλήπτη ή 
του διαχειριστή και με άδεια του 
Δικαστηρίου και με τέτοιους όρους τους 
οποίους το Δικαστήριο δυνατό να επιβάλει, 
συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλειας 
εξόδων, δύναται να εγείρει ή υπερασπιστεί 
οποιαδήποτε αγωγή ή άλλη νόμιμη 
διαδικασία που αφορά την περιουσία του. 

   
 (5) Τηρουμένων των προνοιών οποιουδήποτε 

άλλου νόμου, οποιοδήποτε χρηματικό ποσό 
ή περιουσία ανακτάται από τις 
προαναφερόμενες νομικές διαδικασίες 
σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4), θα 
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περιέρχεται στον επίσημο παραλήπτη ή στο 
διαχειριστή. 

   
 (6)     Μετά την έκδοση του διατάγματος 

παραλαβής κανένας πιστωτής δε θα 
δικαιούται να εγγράψει απόφαση ή  
υποθήκη ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση 
επί της περιουσίας του χρεώστη.». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 13 του 
βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

  
 (α) Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού 

ως εδάφιο (1) και με την προσθήκη σ’ αυτό, 
αμέσως μετά τις λέξεις “το όνομα,” (πρώτη 
γραμμή) των λέξεων “την ταυτότητα,” ˙και 

   
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) 

αυτού, όπως αυτό έχει αριθμηθεί, του ακόλουθου 
νέου εδαφίου (2): 

   
  «(2) Ο επίσημος παραλήπτης τηρεί ηλεκτρονικό 

Αρχείο Πτωχεύσεων, το οποίο δύναται να 
παραχωρεί είτε εξ’ ολοκλήρου είτε μέρος αυτού σε 
οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο.». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 15 του 
βασικού νόμου. 

7.  Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

  
 (α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του 

εδαφίου (2) αυτού των λέξεων «τρεις ημέρες» 
(δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «δεκαπέντε 
ημέρες»˙ 

   
 (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του 

εδαφίου (2) αυτού των λέξεων «επτά μέρες» 
(πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «ένα 
μήνα»˙ 

   
 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος του 

εδαφίου (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου 
(3): 

   
 «(3) Αν ο χρεώστης ή ο πτωχεύσας παραλείπει 

και/ή αμελεί να υποβάλει την έκθεση 
κατάστασης της περιουσίας και 
προκαταρκτική κατάθεσή του μέσα στις 
προβλεπόμενες προθεσμίες, ο επίσημος 
παραλήπτης δύναται να καταχωρήσει 
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αίτηση στο Δικαστήριο προς έκδοση 
διατάγματος, το οποίο να υποχρεώνει το 
χρεώστη ή τον πτωχεύσαντα να υποβάλει 
την εν λόγω έκθεση κατάστασης της 
περιουσίας του και να συμπληρώσει την 
προκαταρκτική κατάθεσή του σχετικά με τις 
υποθέσεις του.»˙ 

   
 (δ) με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (3) 

αυτού σε εδάφιο (4) και με την προσθήκη στο 
τέλος αυτού της ακόλουθης πρότασης: 

   
  «Η αίτηση αυτή δύναται να καταχωρηθεί 

ταυτόχρονα με την αίτηση για έκδοση διατάγματος 
υποβολής έκθεσης κατάστασης της περιουσίας και 
προκαταρκτικής κατάθεσης του χρεώστη ή 
πτωχεύσαντα.»˙ και 

   
 (ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) 

αυτού, όπως αυτό έχει αναριθμηθεί, του 
ακόλουθου νέου εδαφίου (5) και με την 
αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (4) αυτού 
σε εδάφιο (6): 

   
 «(5) Σε περίπτωση κατά την οποία για ειδικούς 

λόγους δεν καθίσταται δυνατή η υποβολή 
της έκθεσης κατάστασης της περιουσίας και 
προκαταρκτικής κατάθεσης του χρεώστη ή 
πτωχεύσαντα, το Δικαστήριο, μετά από 
αίτηση του επίσημου παραλήπτη, δύναται 
με διάταγμά του να τροποποιήσει τη 
διαδικασία πτώχευσης, έτσι ώστε αυτή να 
συνεχιστεί χωρίς να απαιτείται η υποβολή 
της έκθεσης κατάστασης της περιουσίας και 
προκαταρκτικής κατάθεσης του χρεώστη ή 
πτωχεύσαντα.». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 31 του 
βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

  
 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού από 

το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 
   
 «(1) Αν κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου δεν 

έπρεπε να είχε εκδοθεί διάταγμα 
παραλαβής εναντίον του χρεώστη ή ο 
χρεώστης δεν έπρεπε να είχε κηρυχθεί σε 
πτώχευση, ή αν αποδειχθεί, κατά τρόπο 
που ικανοποιεί το Δικαστήριο, ότι τα χρέη 
του χρεώστη ή του πτωχεύσαντα 
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πληρώθηκαν εξ ολοκλήρου ή έχουν 
διευθετηθεί, ή οι πιστωτές έχουν 
συγκατατεθεί στην ακύρωση του 
διατάγματος, το Δικαστήριο, μετά από 
αίτηση του χρεώστη ή του πτωχεύσαντα ή 
οποιουδήποτε ενδιαφερομένου, δύναται με 
διάταγμά του να ακυρώσει το διάταγμα 
παραλαβής και/ή την κήρυξη του χρεώστη 
σε πτώχευση.»˙ 

   
 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού των 

λέξεων «Όταν η κήρυξη της πτώχευσης» (πρώτη 
γραμμή), με τις λέξεις «Όταν το διάταγμα 
παραλαβής ή η κήρυξη σε πτώχευση» και με την 
προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «χρεώστη» 
(πέμπτη γραμμή), της φράσης «εναντίον του 
οποίου εκδόθηκε διάταγμα παραλαβής ή»˙ και 

   
 (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού από 

το ακόλουθο νέο εδάφιο (3): 
   
 «(3) Ειδοποίηση διατάγματος, που ακυρώνει το 

διάταγμα παραλαβής ή την κήρυξη σε 
πτώχευση, δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε μια 
ημερήσια εφημερίδα παγκύπριας 
κυκλοφορίας.». 

   
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέων 
άρθρων. 

9.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ 
αυτόν, αμέσως μετά το άρθρο 31 αυτού, των 
ακόλουθων νέων άρθρων 31Α, 31Β και 31Γ: 

  
 «Ακύρωση 

διατάγματος 
παραλαβής 
ή και του 
διατάγματος 
κήρυξης του 
χρεώστη σε 
πτώχευση. 

31Α.(1)(α). Τόσο το διάταγμα παραλαβής 
όσο και το διάταγμα κήρυξης του 
χρεώστη σε πτώχευση  ακυρώνεται μετά 
από σχετική αίτηση και αφού παρέλθουν 
πέντε χρόνια από την ημερομηνία 
έκδοσης του διατάγματος παραλαβής.  

   
  (β) Η αίτηση ακύρωσης γίνεται στο 

Δικαστήριο από το χρεώστη ή τον 
πτωχεύσαντα ή από οποιοδήποτε 
πιστωτή του, με επίδοση στον επίσημο 
παραλήπτη και διαχειριστή, εάν υπάρχει. 

   
  (γ) Για να είναι αποδεκτή αίτηση 

ακύρωσης για σκοπούς έκδοσης 
διατάγματος ακύρωσης του διατάγματος  
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παραλαβής ή και του διατάγματος  
κήρυξης του χρεώστη σε πτώχευση, 
απαιτείται ο χρεώστης ή ο πτωχεύσας να 
έχει υποβάλει την έκθεση κατάστασης 
της περιουσίας του και την 
προκαταρκτική κατάθεσή του, στον 
επίσημο παραλήπτη και στο διαχειριστή, 
εάν υπάρχει. 

   
  (δ) Η έκθεση κατάστασης της περιουσίας 

του χρεώστη ή του πτωχεύσαντα και η 
προκαταρκτική κατάθεσή του στον 
επίσημο παραλήπτη ή στο διαχειριστή  
θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλεται 
τουλάχιστο δύο χρόνια πριν από την 
καταχώρηση αίτησης για ακύρωση του 
διατάγματος σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του παρόντος άρθρου: 

   
      Νοείται ότι, όταν η έκθεση κατάστασης 

της περιουσίας του χρεώστη ή του 
πτωχεύσαντα και η προκαταρκτική 
κατάθεσή του δεν έχουν υποβληθεί 
ταυτόχρονα στον επίσημο παραλήπτη ή 
στο διαχειριστή, θα ισχύει η ημερομηνία 
που αφορά την υποβολή της έκθεσης 
κατάστασης της περιουσίας του χρεώστη 
ή του πτωχεύσαντα. 

   
       (2) Ο επίσημος παραλήπτης ή και ο 

διαχειριστής θα δύναται να καταχωρήσει 
ένσταση στην ακύρωση τόσο του 
διατάγματος παραλαβής όσο και του 
διατάγματος κήρυξης του χρεώστη σε 
πτώχευση, για τους πιο κάτω λόγους: 

   
  (α)  Για να παρασχεθεί χρόνος για την 

ολοκλήρωση της πτωχευτικής 
διαδικασίας, όπως προβλέπεται στον 
παρόντα Νόμο. 

   
  (β)   Όταν εκκρεμεί εναντίον του χρεώστη 

ή του πτωχεύσαντα νομική διαδικασία 
που αφορά καταδολίευση. 

   

  (γ) Όταν εκκρεμεί οποιαδήποτε 
πτωχευτική διαδικασία εκποίησης και 
διανομής περιουσίας. 

   
  (δ)   Όταν ο χρεώστης ή ο πτωχεύσας 

έχει διαπράξει οποιοδήποτε από τα 
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αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 
116 έως 126 του παρόντος Νόμου. 

   
  (ε)   Όταν ο επίσημος παραλήπτης ή ο 

διαχειριστής γνωρίζει ότι ο χρεώστης ή ο 
πτωχεύσας έχει περιουσία και δεν την 
έχει δηλώσει. 

   

       (3)(α)  Αναφορικά με τους λόγους 
ένστασης, που προνοούνται στις 
παραγράφους (α), (γ), (δ) και (ε) του 
εδάφιου (2), τόσο ο επίσημος 
παραλήπτης όσο και ο διαχειριστής, εάν 
υπάρχει, δύναται να καταχωρήσει αίτηση 
στο Δικαστήριο για αναστολή, για 
διάστημα ενός έτους, της ακύρωσης τόσο 
του διατάγματος παραλαβής όσο και του 
διατάγματος κήρυξης του χρεώστη σε 
πτώχευση. 

   
  (β)  Η αίτηση που αναφέρεται στην 

παράγραφο (α) δύναται να γίνει είτε πριν 
είτε μετά από την αίτηση του χρεώστη ή 
του πτωχεύσαντα για ακύρωση του 
διατάγματος παραλαβής ή του 
διατάγματος κήρυξης του χρεώστη σε 
πτώχευση. 

   
       (4) Σε περίπτωση ακύρωσης του 

διατάγματος παραλαβής ή του 
διατάγματος κήρυξης του χρεώστη σε 
πτώχευση, βάσει των προνοιών του 
παρόντος άρθρου, οποιεσδήποτε νομικές 
διαδικασίες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί 
πριν την ακύρωση θα μπορούν να 
συνεχιστούν. 

   
        (5) Όλες οι πωλήσεις και διαθέσεις 

περιουσίας και όλες οι πληρωμές που 
έγιναν δεόντως, σύμφωνα με τον 
παρόντα Νόμο, όπως και όλες οι πράξεις 
που τελέστηκαν από τον επίσημο 
παραλήπτη ή το διαχειριστή ή άλλο 
πρόσωπο που ενεργούσε κατόπιν 
εξουσιοδότησης των πιο πάνω ή κατόπιν 
εξουσιοδότησης του Δικαστηρίου, μέχρι 
την εν λόγω ακύρωση, είναι   έγκυρες 
έστω και εάν το διάταγμα παραλαβής ή 
το διάταγμα κήρυξης του χρεώστη σε 
πτώχευση ακυρωθεί με βάση τις 
πρόνοιες του παρόντος άρθρου. 
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       (6) Η ακύρωση του διατάγματος 
παραλαβής ή και του διατάγματος 
κήρυξης του χρεώστη σε πτώχευση με 
βάση τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου 
δεν επιφέρει οποιαδήποτε διαγραφή 
χρεών.  

   
 Δημοσίευση 

και 
καταχώρηση 
διατάγματος 
ακύρωσης 
διατάγματος 
παραλαβής ή 
διατάγματος 
κήρυξης του 
χρεώστη σε 
πτώχευση. 

31Β.(1) Όταν εκδίδεται διάταγμα 
ακύρωσης του διατάγματος παραλαβής ή 
του διατάγματος κήρυξης του χρεώστη σε 
πτώχευση, ο χρεώστης ή ο πτωχεύσας ή 
οποιοσδήποτε πιστωτής παραδίδει 
αμέσως το εν λόγω διάταγμα στον 
επίσημο παραλήπτη για δημοσίευσή του, 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας και σε μια ημερήσια 
εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας, 
καταβάλλοντας ταυτόχρονα το κόστος  
δημοσίευσης του διατάγματος, καθώς και 
για καταχώρησή του στο Αρχείο 
Πτωχεύσεων και, σε περίπτωση που 
υπάρχει διαχειριστής, παραδίδει το εν 
λόγω διάταγμα και στο διαχειριστή: 

   
       Νοείται ότι η παράλειψη του χρεώστη 

ή του πτωχεύσαντα ή πιστωτή να 
εκπληρώσει τις πιο πάνω υποχρεώσεις 
συνεπάγεται τη μη δημοσίευση του 
διατάγματος ακύρωσης και τη μη 
καταχώρησή του στο Αρχείο 
Πτωχεύσεων που τηρείται σύμφωνα με 
το άρθρο 13 του παρόντος Νόμου.   

   
 Αίτηση 

ακύρωσης του 
διατάγματος 
παραλαβής ή 
και του 
διατάγματος 
κήρυξης του 
χρεώστη σε 
πτώχευση 
μετά από 
αποκατάσταση 
πτωχεύσαντα. 

31Γ.  Πτωχεύσας που αποκαταστάθηκε 
ή θα αποκατασταθεί δυνάμει των 
διατάξεων των άρθρων 27 ή 27Α του 
παρόντος Νόμου δύναται να υποβάλει 
αίτηση για ακύρωση του διατάγματος 
παραλαβής ή και του διατάγματος 
κήρυξης του χρεώστη σε πτώχευση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
31Α του παρόντος Νόμου.». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 49 του 
βασικού νόμου. 

10.  Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του 
ακόλουθου νέου εδαφίου (4):  
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 «(4) Για να προχωρήσει ο επίσημος παραλήπτης ή ο 
διαχειριστής σε εκποίηση, κατά τη διάρκεια 
ισχύος του διατάγματος παραλαβής ή του 
διατάγματος κήρυξης του χρεώστη σε πτώχευση 
και πριν την ακύρωσή τους, θα πρέπει η αξία της 
εκποίησης να είναι μεγαλύτερη από το κόστος 
της πτωχευτικής διαδικασίας για την εκποίηση και 
τη διανομή, διαφορετικά η περιουσία θα 
επιστρέφεται στο χρεώστη ή στον πτωχεύσαντα, 
ανάλογα με την περίπτωση.». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 58 του 
βασικού νόμου. 

11.  Το άρθρο 58 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

  
 (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με 

τον ακόλουθο νέο: 
   
  «Κήρυξη και διανομή μερισμάτων και επιστροφή 

περιουσίας.»˙ και 
   
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) 

αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (6), (7) και 
(8): 

   
 «(6) Χρηματική περιουσία η οποία παραμένει 

αδιάθετη κατά τη διάρκεια της ισχύος του 
διατάγματος παραλαβής ή του διατάγματος 
κήρυξης του χρεώστη σε πτώχευση και πριν την 
ακύρωσή του θα διανέμεται στους πιστωτές μετά 
την αφαίρεση οποιουδήποτε κόστους της 
πτωχευτικής διαδικασίας: 

   
      Νοείται ότι, όπου το κόστος της πτωχευτικής 

διαδικασίας της διανομής θα είναι μεγαλύτερο 
από την αξία της διανομής αυτής, η χρηματική 
περιουσία θα κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της 
Δημοκρατίας. 

   

 (7) Χρηματική περιουσία η οποία παραμένει 
αδιάθετη μετά την ακύρωση του διατάγματος 
παραλαβής ή του διατάγματος κήρυξης του 
χρεώστη σε πτώχευση, θα επιστρέφεται στο 
χρεώστη ή στον πτωχεύσαντα, ανάλογα με την 
περίπτωση, αφού αφαιρεθεί το κόστος της 
πτωχευτικής διαδικασίας:  

   



10 
 

 
 

        Νοείται ότι, όπου το κόστος της πτωχευτικής 
διαδικασίας της επιστροφής είναι μεγαλύτερο 
από την αξία της επιστρεφόμενης περιουσίας, η 
χρηματική περιουσία θα κατατίθεται στο Πάγιο 
Ταμείο της Δημοκρατίας.  

   
 (8) Για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό για το οποίο ο 

επίσημος παραλήπτης ή ο διαχειριστής θα 
πρέπει να δώσει μέρισμα και ο πιστωτής δεν 
ανευρίσκεται, το ποσό αυτό μετά την ακύρωση 
του διατάγματος παραλαβής και του διατάγματος 
κήρυξης του χρεώστη σε πτώχευση θα 
μεταφέρεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας 
και σε περίπτωση που το ποσό δεν παραληφθεί 
από τον πιστωτή εντός δύο ετών, ο πτωχεύσας 
του οποίου το διάταγμα έχει ακυρωθεί, θα 
δικαιούται όπως του επιστραφεί το ποσό αυτό.». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 82 του 
βασικού νόμου. 

12.  Το άρθρο 82 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης 
«καλέσει τον επίσημο παραλήπτη όπως» (έκτη 
γραμμή). 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 103 του 
βασικού νόμου. 

13. Το άρθρο 103 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το 
ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

  
  «(1) Όταν υποβάλλεται αίτηση από ή εναντίον 

χρεώστη, αν το Δικαστήριο ικανοποιείται από 
ένορκη δήλωση ή άλλως πως και ο επίσημος 
παραλήπτης, ικανοποιείται είτε από  την έκθεση 
κατάστασης της περιουσίας και προκαταρκτική 
κατάθεση του χρεώστη ή πτωχεύσαντα είτε άλλως 
πως ότι η χρηματική περιουσία του χρεώστη δεν 
ενδέχεται να υπερβεί τις είκοσι  χιλιάδες ευρώ 
(€20.000), δύναται να αποφασίσει όπως η 
διαχείριση της περιουσίας του χρεώστη γίνει κατά 
συνοπτικό τρόπο και σε τέτοια περίπτωση να 
αποταθεί με αίτησή του στο Δικαστήριο για το 
διορισμό του ως διαχειριστή και κήρυξη του 
χρεώστη σε πτώχευση.». 
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