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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 100(Ι)/2020 
Αρ. 4772, 14.8.2020 

Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής 
Οφειλών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 100(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2015 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2018 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

65(Ι) του 2015 
36(Ι) του 2018 

85(Ι) του 2018. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσω- 
πικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 
και  θα  διαβάζεται  μαζί  με τους  περί  Αφερεγγυότητας  Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια 
Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμους του 2015 έως (Αρ. 2) του 2018 (που στο 
εξής  θα  αναφέρονται  ως  «ο  βασικός  νόμος»)  και  ο  βασικός  νόμος  και  ο  παρών  Νόμος  θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής 
και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμοι του 2015 έως 2020.

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού: 
 
 

«“τηλεδιάσκεψη” σημαίνει την εξ’ αποστάσεως λαμβάνουσαν χώραν συνεδρία, ήτοι την αμφίδρομη 
επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ομάδων ή ατόμων μέσω συστημάτων ήχου, εικόνας και 
ήχου ή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων μέσων που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής 
και επικοινωνιών, νοουμένου ότι ένας έκαστος των μελών που λαμβάνει μέρος στη συνεδρία 
έχει τη δυνατότητα να ακούει ή να βλέπει και να ακούει όλους τους παρόντες σε κάθε ουσιώδη 
χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας∙».

Τροποποίηση 
του άρθρου 39 
του βασικού 
νόμου. 

3.   Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού, της φράσης «(6) και (7)» (πρώτη γραμμή), με τη 

φράση «(6), (7) και (7Α)»· και 
 
(β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
 

«(7Α)  Σε περίπτωση που προστατευτικό διάταγμα έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (2) ή έχει παραταθεί δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (6) και 
(7) και έχει λήξει, το δικαστήριο δύναται, μετά από αίτηση του συμβούλου αφερεγγυότητας, να 
παρατείνει περαιτέρω ή να ανανεώσει, αντίστοιχα, την περίοδο ισχύος του προστατευτικού 
διατάγματος, για όσο χρόνο κρίνει εύλογο, όταν λόγω έκτακτων ειδικών συνθηκών και 
περιστάσεων καθίσταται αδύνατη η συνέχιση των διαδικασιών, οι οποίες προβλέπονται στον 
παρόντα Νόμο, σχετικά με προσωπικά σχέδια αποπληρωμής.».

Τροποποίηση 
του άρθρου 51 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «παρευρίσκεται» (έκτη γραμμή) 

της φράσης «ή/και παρακολουθεί»· και 
 
(β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
 

«(1Α)(α) H συνέλευση των πιστωτών, η οποία συγκαλείται  σύμφωνα με τις διατάξεις 
του εδαφίου (1), δύναται να διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική παρουσία των 
πιστωτών ή/και με συνδυασμό της φυσικής παρουσίας και της τηλεδιάσκεψης: 

 
Νοείται ότι, ο τρόπος διεξαγωγής της συνέλευσης καθορίζεται μεταξύ των πιστωτών ή 

των  αντιπροσώπων  τους  και  του  συμβούλου  αφερεγγυότητας,  τουλάχιστον  είκοσι 
τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη συνέλευση. 

 
(β)  Η  συνέλευση  των πιστωτών θεωρείται ότι έχει διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος εδαφίου, εκεί όπου ευρίσκεται ο σύμβουλος αφερεγγυότητας, ο οποίος έχει 
συγκαλέσει αυτήν και τήρησε τα πρακτικά της σχετικής συνέλευσης ή σε οποιοδήποτε
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άλλο τόπο ήθελε συμφωνηθεί και καθοριστεί εκ των προτέρων μεταξύ των πιστωτών ή 
των αντιπροσώπων τους και του συμβούλου αφερεγγυότητας. 

 
(γ) Η διαδικασία ψηφοφορίας γίνεται με κοινοποίηση των ψήφων των πιστωτών στο 

σύμβουλο αφερεγγυότητας, τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή μέσω τηλεομοιό- 
τυπου, ο οποίος ενημερώνει ανάλογα τους υπόλοιπους πιστωτές. 

 
(δ) Ο διορισμός αντιπροσώπων των πιστωτών για την ψηφοφορία στη συνέλευση 

κοινοποιείται στο σύμβουλο αφερεγγυότητας με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με τηλεομοιότυπο, 
τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη συνέλευση των 
πιστωτών. 

 
(ε) Σε περίπτωση που κατά τη συνέλευση, ένας ή περισσότεροι πιστωτές, δεν ασκήσουν 

το δικαίωμα ψήφου τους, θεωρείται ότι εγκρίνουν την πρόταση για προσωπικό σχέδιο 
αποπληρωμής. 

 
(στ) Η χρήση τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών μέσων δυνάμει των διατάξεων της παρα- 

γράφου (γ) του παρόντος εδαφίου, δύναται να υπόκειται μόνο σε τέτοιες προϋποθέσεις 
και περιορισμούς, οι οποίοι διασφαλίζουν την ταυτότητα των συμμετεχόντων στη συνέ- 
λευση και την ασφαλή τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία, στην έκταση που τέτοιες 
προϋποθέσεις και περιορισμοί είναι ανάλογοι για την επίτευξη των σκοπών της 
συνέλευσης.». 


