ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΠΣΩΥΕΤΗ ΝΟΜΟ
Πξννίκην.

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην επηθαηξνπνηεκέλν Μλεκφλην πλαληίιεςεο κεηαμχ ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, εθ κέξνπο ηνπ
Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηαζεξφηεηαο, θαη ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Μλεκνλίνπ
Οηθνλνκηθήο

θαη

Υξεκαηνπηζησηηθήο

Γεκνθξαηίαο

θαη

ηνπ

Γηεζλνχο

Πνιηηηθήο

κεηαμχ

Ννκηζκαηηθνχ

ηεο

Σακείνπ,

Κππξηαθήο

ζηα

πιαίζηα

νινθιεξσκέλεο κεηαξξχζκηζεο πνπ ζα εηζαγάγεη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο
αθεξεγγπφηεηαο γηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, ζα εθζπγρξνληζζεί, κεηαμχ
άιισλ, ε δηαδηθαζία πηψρεπζεο θπζηθψλ πξνζψπσλ· θαη
Δπεηδή, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην Γηεζλέο
Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, θαζψο θαη ελεκέξσζε ηεο
Δπξσπατθήο

Κεληξηθήο

ηαζεξφηεηαο,

ελέθξηλε

Σξάπεδαο

θαη

ηνπ

Δπξσπατθνχ

Μεραληζκνχ

ην πιαίζην αθεξεγγπφηεηαο αλαθνξηθά κε ηελ

νινθιεξσκέλε κεηαξξχζκηζε γηα δηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο· θαη
Δπεηδή, ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, κε Απφθαζή ηεο πηνζέηεζε ηηο πξφλνηεο
ηνπ ελ ιφγσ πιαηζίνπ αθεξεγγπφηεηαο· θαη
Δπεηδή, ζηελ παξνχζα θάζε ε Γεκνθξαηία δηέξρεηαη δχζθνιε νηθνλνκηθή
πεξίνδν θαη είλαη αλαγθαία ε δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο·
θαη
Δπεηδή,

πξνο

απνθπγή

πεξαηηέξσ

επηδείλσζεο

ηεο

νηθνλνκηθήο

θαη

δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο, είλαη αλαγθαίν φπσο αληηκεησπηζζεί ην ππέξκεηξα
ςειφ επίπεδν ηδησηηθνχ ρξένπο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξένπο ησλ θπζηθψλ
πξνζψπσλ· θαη
Δπεηδή, ζα πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ εηδηθέο πξφλνηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
εγγπεηψλ νη νπνίνη παξείραλ εγγπήζεηο ζε ζρέζε κε ρξένο ηνπ πησρεχζαληα
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα πξνζηαηεχνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εγγπεηψλ, ηνπ
πησρεχζαληα θαη ησλ πηζησηψλ κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπο,
κε ηξφπν πνπ λα πξνζηαηεχεηαη ν ππξήλαο ησλ δηθαησκάησλ φισλ ηνπο· θαη
Δπεηδή, ε πθηζηάκελε δηαδηθαζία πηψρεπζεο θπζηθψλ πξνζψπσλ δπλάκεη ησλ

δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Πηψρεπζεο Νφκνπ θξίλεηαη αλεπαξθήο θαη ρξνλνβφξα· θαη
Δπεηδή, απαηηείηαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο, κέζσ ηεο
ηξνπνπνίεζεο ηνπ πθηζηακέλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε
ζχληνκε δηεθπεξαίσζή ηεο θαη λα δηαζθαιηζζεί ε επηζηξνθή παξαγσγηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πίζσ ζηελ νηθνλνκία·
Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:
πλνπηηθφο ηίηινο.

1.

Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Πηψρεπζεο (Σξνπνπνηεηηθφο)

Κεθ.5.

Νφκνο ηνπ 2015 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνλ πεξί Πηψρεπζεο Νφκν (πνπ ζηε

49 ηνπ 1985 ζπλέρεηα ζα αλαθέξεηαη σο «ν βαζηθφο λφκνο»).
197 ηνπ 1986
156(Ι) ηνπ 1999
2(Ι) ηνπ 2008
74(Ι) ηνπ 2008
206(Ι) ηνπ 2012.
Σξνπνπνίεζε ηνπ

2.

Με ηελ εμαίξεζε ησλ άξζξσλ πνπ ηξνπνπνηνχληαη ξεηά κε ηνλ παξφληα

βαζηθνχ λφκνπ.

Νφκν, ν βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή απφ ην θείκελφ ηνπ, εθηφο
απφ ην θείκελν ησλ άξζξσλ 3 έσο θαη 8, 10 θαη 106, φπνπ ν φξνο «ρξεψζηεο»
παξακέλεη, ησλ φξσλ «αζθάιεηα», «αζθαιηζκέλνο πηζησηήο», «δηάηαγκα
παξαιαβήο», «ρξεψζηεο» θαη «παξαιήπηεο», εθηφο αλ ν φξνο απηφο απαληάηαη
σο κέξνο ηνπ φξνπ «Δπίζεκνο Παξαιήπηεο», νπνπδήπνηε θαη ζε νπνηνδήπνηε
γξακκαηηθφ ηχπν νη φξνη απηνί απαληνχλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, αληηζηνίρσο,
απφ

ηνπο

φξνπο

«εμαζθάιηζε»,

«εμαζθαιηζκέλνο

πηζησηήο»,

«δηάηαγκα

πηψρεπζεο», «πησρεχζαο» θαη «δηαρεηξηζηήο», ζηνλ αληίζηνηρν γξακκαηηθφ ηχπν.
Σξνπνπνίεζε ηνπ

3.

Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

άξζξνπ 2 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζ’ απηφ ηνπ νξηζκνχ ηνπ φξνπ «αζθαιηζκέλνο
πηζησηήο» απφ ηνλ αθφινπζν λέν νξηζκφ:
«"εμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο” ζεκαίλεη πξφζσπν
πνπ θαηέρεη ππνζήθε, ελέρπξν, επηβάξπλζε, κε

2

ηελ έλλνηα πνπ έρνπλ νη φξνη “εκπξάγκαην βάξνο”
θαη “απαγφξεπζε” ζην Μέξνο Ι θαη ΙΙ ηνπ Πξψηνπ
9 ηνπ 1965 Παξαξηήκαηνο

ηνπ

πεξί

Μεηαβηβάζεσο

θαη

51 ηνπ 1970 Τπνζεθεχζεσο Αθηλήησλ Νφκνπ ή δηθαίσκα
3 ηνπ 1978 επίζρεζεο επί ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ρξεψζηε ή ζε
6 ηνπ 1981 νπνηνδήπνηε κέξνο απηήο, σο αζθάιεηα γηα ρξένο
181(Ι) ηνπ 2002 πνπ νθείιεηαη ζε απηφλ απφ ρξεψζηεο·»· θαη
59(Ι) ηνπ 2006
122(Ι) ηνπ 2007
52(Ι) ηνπ 2008
26(Ι) ηνπ 2010
120(Ι) ηνπ 2011
142(Ι) ηνπ 2014
197(Ι) ηνπ 2014
4(Ι) ηνπ 2015
27(Ι) ηνπ 2015
32(Ι) ηνπ 2015
42(Ι) ηνπ 2015
46(Ι) ηνπ 2015
53(Ι) ηνπ 2015.
(β) κε ηελ έλζεζε ζ’ απηφ, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ
αθφινπζσλ λέσλ φξσλ θαη νξηζκψλ ηνπο:
«“εγγχεζε” ζεκαίλεη ζχκβαζε εγγχεζεο θαηά ηελ
Κεθ. 149.

έλλνηα ηνπ

πεξί πκβάζεσλ Νφκνπ ε νπνία

22(Ι) ηνπ 1995 δφζεθε απφ θπζηθφ πξφζσπν·
99(Ι) ηνπ 2013.
“εγγπεηήο” ζεκαίλεη θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν
παξέρεη εγγχεζε·
“θαζνξηζκέλνο ηξφπνο” ζεκαίλεη ηξφπν πνπ
θαζνξίδεηαη κε δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ, ην νπνίν
δεκνζηεχεηαη
Γεκνθξαηίαο·

3

ζηελ

Δπίζεκε

Δθεκεξίδα

ηεο

“πησρεχζαο”

ζεκαίλεη

θεξχζζεηαη

ζε

ρξεψζηε,

πηψρεπζε

ν

κε

νπνίνο
δηάηαγκα

Γηθαζηεξίνπ πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 5
θαη 8·
“Τπνπξγφο” ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Δλέξγεηαο,
Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ·
“ρξένο πξνο ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα” ζεκαίλεη
πνζφ, ην νπνίν απνηειεί νθεηιή βάζεη αξρηθά
ζπλαθζείζαο

ζχκβαζεο

γηα

παξνρή

νπνηαζδήπνηε ρξεκαηνπηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο
εθ κέξνπο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη πεξηιακβάλεη
ην ζπκβαηηθφ ηφθν θαη ηνλ ηφθν ππεξεκεξίαο, ν
νπνίνο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ
δχν ηνηο εθαηφλ (2%) επί ησλ θαζπζηεξεκέλσλ
δφζεσλ θαη κε ζπλππνινγηδνκέλσλ θαηά ηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ ελ ιφγσ ηφθνπ ππεξεκεξίαο,
νπνησλδήπνηε δφζεσλ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί
απφ ην ρξεψζηε·
“ρξεψζηεο” ζεκαίλεη νθεηιέηε, γηα ηνλ νπνίν έρεη
θαηαρσξεζεί ζην Γηθαζηήξην, απφ ηνλ ίδην ή απφ
πηζησηή

ηνπ,

αίηεζε

γηα

θήξπμή

ηνπ

ζε

πηψρεπζε.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

4.

Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο

άξζξνπ 3 ηνπ

αθνινχζσο:

βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηε δηαγξαθή απφ απηφ ησλ παξαγξάθσλ (α), (δ) θαη (ζ)·
(β) κε ηελ αλαξίζκεζε ησλ παξαγξάθσλ (β), (γ), (ε), (ζη), (δ) θαη (ε) απηνχ
ζε παξαγξάθνπο (α), (β), (γ), (δ), (ε) θαη (ζη), αληίζηνηρα· θαη
(γ) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (ζη) απηνχ, φπσο

4

απηή έρεη αλαξηζκεζεί, ηεο αθφινπζεο λέαο παξαγξάθνπ (δ):
«(δ)

αλ

Πξνζσπηθφ

ρέδην

Απνπιεξσκήο

ζεσξείηαη φηη έρεη απνηχρεη ή έρεη ηεξκαηηζζεί
…(Ι) ηνπ 2015. ζχκθσλα

κε

ηηο

Αθεξεγγπφηεηαο

δηαηάμεηο
Φπζηθψλ

ηνπ

πεξί

Πξνζψπσλ

(Πξνζσπηθά ρέδηα Απνπιεξσκήο θαη Γηάηαγκα
Απαιιαγήο Οθεηιψλ) Νφκνπ.».
Αληηθαηάζηαζε

5.

Σν άξζξν 4 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν άξζξν:

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.
«Κήξπμε θαη

4.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 5 φξσλ

δηάηαγκα

θαη πξνυπνζέζεσλ, εάλ ν ρξεψζηεο δηαπξάμεη πξάμε

πηψρεπζεο.

πηψρεπζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, ην Γηθαζηήξην
δχλαηαη, θαηφπηλ ππνβνιήο αίηεζεο πηψρεπζεο, ζχκθσλα κε
ηνλ ηχπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε Γηαδηθαζηηθνχο Καλνληζκνχο
πνπ εθδίδνληαη απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην, είηε απφ ηνλ
πηζησηή είηε απφ ηνλ ρξεψζηε, λα θεξχμεη ηνλ ρξεψζηε ζε
πηψρεπζε κε ηελ έθδνζε δηαηάγκαηνο, ην νπνίν ζηνλ
παξφληα Νφκν ζα θαιείηαη “δηάηαγκα πηψρεπζεο”, νπφηε θαη
ε πεξηνπζία ηνπ πησρεχζαληα πεξηέξρεηαη ζηνλ δηαρεηξηζηή
θαη δηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ πηζησηψλ:
Ννείηαη φηη, νπδέλ δηάηαγκα πηψρεπζεο εθδίδεηαη κεηά
απφ αίηεζε ηνπ ρξεψζηε, εθηφο εάλ ε αίηεζε ζπλνδεχεηαη
απφ έλνξθε δήισζε ηνπ ίδηνπ φηη, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
ελ ιφγσ αίηεζεο, έρεη θαηαβάιεη εχινγεο πξνζπάζεηεο γηα
δένληα ζπκβηβαζκφ κε ηνπο πηζησηέο ηνπ ζε ζρέζε κε ηα
ρξέε ηνπ, κε ηελ ππνβνιή ζ’ απηνχο Πξνζσπηθνχ ρεδίνπ
Απνπιεξσκήο

ζχκθσλα

κε

ηηο

δηαηάμεηο

ηνπ

πεξί

Αθεξεγγπφηεηαο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ (Πξνζσπηθά ρέδηα
Απνπιεξσκήο θαη Γηάηαγκα Απαιιαγήο Οθεηιψλ) Νφκνπ,
ζην βαζκφ πνπ oη πεξηζηάζεηο ηνπ ρξεψζηε ηνπ επηηξέπνπλ
λα πξνβεί ζε ηέηνηα δηεπζέηεζε:

5

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, νπδέλ δηάηαγκα πηψρεπζεο
εθδίδεηαη εάλ δελ πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθφ, είηε απφ
πηζησηή είηε απφ ηνλ ρξεψζηε, φηη δελ ππνβιήζεθε αίηεζε ή
δελ βξίζθεηαη ζε ηζρχ Πξνζσπηθφ ρέδην Απνπιεξσκήο ή
πξνζηαηεπηηθφ δηάηαγκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί
Αθεξεγγπφηεηαο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ (Πξνζσπηθά ρέδηα
Απνπιεξσκήο θαη Γηάηαγκα Απαιιαγήο Οθεηιψλ) Νφκνπ.
(2) Σν Γηθαζηήξην δχλαηαη λα αλαζηείιεη ηε δηαδηθαζία
έθδνζεο δηαηάγκαηνο πηψρεπζεο γηα πεξίνδν πνπ δελ ζα
ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν
ρξεψζηεο απνδεηθλχεη φηη έρεη ήδε ππνβάιεη αίηεζε γηα
Πξνζσπηθφ ρέδην Απνπιεξσκήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ πεξί Αθεξεγγπφηεηαο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ (Πξνζσπηθά
ρέδηα Απνπιεξσκήο θαη Γηάηαγκα Απαιιαγήο Οθεηιψλ)
Νφκνπ.
(3) Σν Γηθαζηήξην δχλαηαη λα αλαζηείιεη ηε δηαδηθαζία
αίηεζεο απφ πηζησηή γηα έθδνζε δηαηάγκαηνο θήξπμεο ζε
πηψρεπζε, γηα πεξίνδν πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3)
κήλεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξεψζηεο απνδείμεη φηη είλαη ζε
ζέζε

λα

ππνβάιεη

Πξνζσπηθφ

ρέδην

Απνπιεξσκήο

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αθεξεγγπφηεηαο Φπζηθψλ
Πξνζψπσλ (Πξνζσπηθά ρέδηα Απνπιεξσκήο θαη Γηάηαγκα
Απαιιαγήο Οθεηιψλ) Νφκνπ.
(4) Γλσζηνπνίεζε θάζε δηαηάγκαηνο πνπ θεξχζζεη ηνλ
ρξεψζηε ζε πηψρεπζε, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην φλνκα, ε
δηεχζπλζε, ν αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή, ζε πεξίπησζε κε
θαηφρνπ Κππξηαθήο ηαπηφηεηαο, ν αξηζκφο δηαβαηεξίνπ θαη ην
επάγγεικα ηνπ πησρεχζαληα, ε εκεξνκελία ηεο θήξπμεο ηεο
πηψρεπζεο πνπ είλαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ δηαηάγκαηνο,
θαζψο θαη ην Γηθαζηήξην πνπ θήξπμε ηελ πηψρεπζε:
(α) Γεκνζηεχεηαη

6

ζηελ

Δπίζεκε

Δθεκεξίδα

ηεο

Γεκνθξαηίαο θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Δπίζεκνπ Παξαιήπηε θαηά ηνλ θαζνξηζκέλν
ηξφπν· θαη
(β) θνηλνπνηείηαη ζηνλ Έθνξν Φνξνινγίαο, ζηνλ
Γηεπζπληή

ηνπ

Υσξνκεηξίαο,
Αζθαιίζεσλ

Σκήκαηνο
ζηηο

θαη,

Κηεκαηνινγίνπ

Τπεξεζίεο
εάλ

ν

θαη

Κνηλσληθψλ

πησρεχζαο

είλαη

ππάιιεινο, ζηνλ εξγνδφηε ηνπ, εάλ ν ηειεπηαίνο
είλαη γλσζηφο.
(5) Οπδέλ δηάηαγκα πηψρεπζεο εθδίδεηαη κε αλαζηνιή
εθηέιεζήο ηνπ.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

6.

Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο

άξζξνπ 5 ηνπ

αθνινχζσο:

βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε, ζηελ παξάγξαθν (γ) απηνχ, ηεο ιέμεο «ηξεηο»
(πξψηε γξακκή) απφ ηε ιέμε «έμη»·
(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε, ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ (δ) απηνχ, ηεο
ηειείαο κε θφκκα θαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ηεο ιέμεο «θαη»·
θαη
(γ) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (δ) απηνχ, ησλ
αθφινπζσλ λέσλ παξαγξάθσλ (ε),(ζη) θαη (δ):
«(ε) ν πηζησηήο ή νη πηζησηέο πνπ ππνβάιινπλ απφ θνηλνχ ηελ
αίηεζε δειψζνπλ ζηελ αίηεζε ηφζν ην πιήξεο φλνκα, ηνλ
αξηζκφ ηαπηφηεηαο, ην επάγγεικα θαη ηε δηεχζπλζή ηνπο, φζν
θαη εθείλα ηνπ νθεηιέηε, θαη
(ζη) ν πηζησηήο θαηαβάιιεη ζηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε ηέινο
χςνπο πεληαθνζίσλ επξψ (€500):
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε απφζπξζεο ή απφξξηςεο
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ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο απφ ην Γηθαζηήξην, ην ελ ιφγσ ηέινο
δελ επηζηξέθεηαη ζηνλ αηηεηή, θαη
(δ) ν αηηεηήο, ζα πξέπεη λα παξαδψζεη αληίγξαθν ηεο αίηεζεο
θαη ηνπ δηαηάγκαηνο πηψρεπζεο φηαλ εθδνζεί, ζηνλ Δπίζεκν
Παξαιήπηε, ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ
θαη Υσξνκεηξίαο, ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο, ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ
Κχπξνπ

θαη

ζηνλ

Γηεπζπληή

ηνπ

Σκήκαηνο

Οδηθψλ

Μεηαθνξψλ.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

7.

Σν άξζξν 8 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

άξζξνπ 8 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε, απφ ηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ,
ησλ ιέμεσλ θαη ηνπ αξηζκνχ «πελήληα ρηιηάδεο επξψ (€50.000)» (πξψηε
θαη δεχηεξε γξακκή) απφ ηηο ιέμεηο θαη ηνλ αξηζκφ «δεθαπέληε ρηιηάδσλ
επξψ (€15.000)»·
(β) κε ηελ πξνζζήθε, ζην εδάθην (2) απηνχ, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο «πξέπεη
λα» (πξψηε γξακκή), ησλ ιέμεσλ «είλαη ζηνλ ηχπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε
Γηαδηθαζηηθνχο

Καλνληζκνχο

πνπ

εθδίδνληαη

απφ

ην

Αλψηαην

Γηθαζηήξην θαη λα»·
(γ) κε ηελ πξνζζήθε, ζην εδάθην (2) απηνχ, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο «ησλ
πηζησηψλ ηνπ» (δεχηεξε γξακκή) ησλ ιέμεσλ «θαη ησλ εγγπεηψλ ηνπ»·
(δ) κε ηε δηαγξαθή, απφ ην εδάθην (4) απηνχ, ηεο ιέμεο «απφιπηε» (πξψηε
γξακκή)· θαη
(ε) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (5) απηνχ, ησλ αθφινπζσλ
λέσλ εδαθίσλ (6), (7), (8), (9) θαη (10):
«(6) Ο ρξεψζηεο ν νπνίνο ππνβάιιεη αίηεζε, ζα πξέπεη ζηελ αίηεζή
ηνπ λα ππνβάιιεη ηελ Έθζεζε Καηαζηάζεσο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαηά
ηνλ θαζνξηζκέλν ηχπν.
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(7) Ο ρξεψζηεο ππνρξενχηαη επίζεο ζηελ αίηεζή ηνπ λα δειψλεη
ηφζν ην πιήξεο φλνκά ηνπ, ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηάο ηνπ, ην επάγγεικά
ηνπ θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ.
(8) Ο πησρεχζαο, ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο δηεχζπλζήο ηνπ
ππνρξενχηαη ακέζσο λα ελεκεξψλεη ηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε ή ηνλ
δηαρεηξηζηή.
(9) Ο ρξεψζηεο θαηαβάιεη ζηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε ηέινο χςνπο
πεληαθνζίσλ επξψ (€500):
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε απφζπξζεο ή απφξξηςεο ηεο ζρεηηθήο
αίηεζεο απφ ην Γηθαζηήξην, ην ελ ιφγσ ηέινο δελ επηζηξέθεηαη ζηνλ
αηηεηή.
(10) Ο αηηεηήο, ζα πξέπεη λα παξαδψζεη αληίγξαθν ηεο αίηεζεο θαη
ηνπ δηαηάγκαηνο πηψρεπζεο φηαλ εθδνζεί, ζηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε,
ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο, ζηνλ
Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή
ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ θαη ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο
Οδηθψλ Μεηαθνξψλ.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

8.

Σν άξζξν 9 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

άξζξνπ 9 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (3) απηνχ απφ ην αθφινπζν λέν
εδάθην:
«(3) Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο θήξπμεο ηνπ ρξεψζηε ζε
πηψρεπζε, ν πησρεχζαο δχλαηαη λα πξνβάιεη ππεξάζπηζε ή
νπνηαδήπνηε αγσγή ή άιιε λφκηκε δηαδηθαζία, κεηά απφ ζρεηηθή
εμνπζηνδφηεζε ηνπ Δπίζεκνπ Παξαιήπηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή:
Ννείηαη φηη, αγσγή ή άιιε λφκηκε δηαδηθαζία ε νπνία αθνξά ρξέε
ηα νπνία δελ δχλαηαη λα επαιεζεπηνχλ ζε πηψρεπζε ζχκθσλα κε ην
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άξζξν 34 θαηαρσξείηαη ελαληίνλ ηνπ πησρεχζαληα πξνζσπηθψο θαη
κεηά ηελ έθδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο πηψρεπζεο:
Ννείηαη

πεξαηηέξσ

φηη,

νπνηνδήπνηε

πξφζηηκν,

πνηληθφ

ή

δηνηθεηηθφ, ήζειε επηβιεζεί ζηνλ πησρεχζαληα απφ νπνηνδήπνηε
Γηθαζηήξην ή αξκφδηα αξρή, αληηζηνίρσο, είηε πξηλ είηε κεηά ηελ έθδνζε
ηνπ δηαηάγκαηνο πηψρεπζεο, δελ δχλαηαη λα επαιεζεπζεί ελαληίνλ ηεο
πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο θαη είλαη πιεξσηέν πξνζσπηθψο απφ ηνλ
πησρεχζαληα.»·
(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (4) απφ ην αθφινπζν λέν εδάθην:
«(4) Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο πηψρεπζεο, ν πησρεχζαο,
δχλαηαη λα εγείξεη νπνηαδήπνηε αγσγή ή άιιε λφκηκε δηαδηθαζία,
θαηφπηλ εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Δπίζεκνπ Παξαιήπηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή
θαη άδεηαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ππφ ηνπο φξνπο ηνπο νπνίνπο δπλαηφ λα
επηβάιεη ην Γηθαζηήξην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη φξνπ γηα αζθάιεηα
εμφδσλ:
Ννείηαη φηη, νπνηαδήπνηε πεξηνπζία ήζειε αλαθηεζεί, ζχκθσλα κε
ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, απνδίδεηαη ζηνλ Δπίζεκν
Παξαιήπηε ή ζηνλ δηαρεηξηζηή:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, αγσγή ή άιιε λφκηκε δηαδηθαζία πνπ
άξρηζε απφ ηνλ πησρεχζαληα πξηλ ηελ έθδνζε δηαηάγκαηνο πηψρεπζεο
ζπλερίδεηαη, ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε άδεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ ή
ηξνπνπνίεζε ηνπ ηίηινπ ηεο αγσγήο ή ηεο άιιεο λφκηκεο δηαδηθαζίαο,
εθφζνλ εμαζθαιηζηεί γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ Δπίζεκνπ Παξαιήπηε ή
ηνπ δηαρεηξηζηή.»·
(γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο ζην ηέινο ηνπ εδαθίνπ (5) απηνχ, κε
άλσ θαη θάησ ηειεία θαη ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ηεο αθφινπζεο
λέαο επηθχιαμεο:
«Ννείηαη φηη, ε πησρεπηηθή πεξηνπζία δελ ζα επηβαξχλεηαη κε
νπνηαδήπνηε έμνδα ηπρφλ πξνθχςνπλ απφ ηηο αλσηέξσ λνκηθέο
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δηαδηθαζίεο, ηα νπνία ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ίδην ηνλ
πησρεχζαληα.»·
(δ) κε ηε δηαγξαθή ηεο ηειείαο ζην ηέινο ηνπ εδαθίνπ (6) απηνχ θαη ηελ
πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ηεο θξάζεο «θαη, ζε πεξίπησζε ηέηνηαο
εγγξαθήο παξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, ε εγγξαθή απηή,
κεηά απφ αίηεζε ηνπ Δπίζεκνπ Παξαιήπηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή ή ηνπ
ζπλδίθνπ ή νπνηνπδήπνηε πηζησηή, δηαγξάθεηαη σο άθπξε εμ ππαξρήο
θαη ρσξίο νπνηνδήπνηε λνκηθφ απνηέιεζκα.»· θαη
(ε)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο ζην ηέινο ηνπ εδαθίνπ (7) απηνχ κε
θφκκα θαη ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ηεο θξάζεο «άλεπ επεξεαζκνχ
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 54.».

Σν άξζξν 10 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο

Tξνπνπνίεζε

9.

ηνπ άξζξνπ 10

κεηά ηηο ιέμεηο «Δπίζεκν Παξαιήπηε» (ηέηαξηε γξακκή) ηεο θξάζεο «ή

ηνπ βαζηθνχ

αδεηνδνηεκέλν ζχκβνπιν αθεξεγγπφηεηαο».

λφκνπ.
Σξνπνπνίεζε ηνπ

10.

Σν άξζξν 13 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

άξζξνπ 13 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηε δηαγξαθή απφ ηελ αξρή ηνπ άξζξνπ ηνπ αξηζκνχ «(1)» θαη κε ηε
δηαγξαθή ηνπ εδαθίνπ (2) απηνχ· θαη
(β) κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ, φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί, σο
αθνινχζσο:

(i)

Με ηελ πξνζζήθε ζ’ απηφ, ακέζσο κεηά ηε ιέμε «ηαπηφηεηα»
(δεχηεξε γξακκή) ηεο θξάζεο «ή, ζε πεξίπησζε κε θαηφρνπ
Κππξηαθήο ηαπηφηεηαο, ηνλ αξηζκφ δηαβαηεξίνπ,»·

(ii)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζ’ απηφ ησλ ιέμεσλ «ηελ πεξηγξαθή»
(δεχηεξε γξακκή) απφ ηηο ιέμεηο «ην επάγγεικα»· θαη

(iii)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζ’ απηφ ηεο θξάζεο «ζε δχν ηνπηθέο
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εθεκεξίδεο, δειαδή, κηα απφ ηηο νπνίεο εθδίδεηαη ζηελ Σνπξθηθή
θαη ε άιιε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά ηνλ θαζνξηζκέλν ηξφπν»
(ηέηαξηε, πέκπηε θαη έθηε γξακκή)

απφ ηε θξάζε «ζηελ

ηζηνζειίδα ηνπ Δπίζεκνπ Παξαιήπηε, θαηά ηνλ θαζνξηζκέλν
ηξφπν.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

11.

Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ζ’ απηφλ, ακέζσο κεηά ην

βαζηθνχ λφκνπ κε

άξζξν 13 απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ 13Α:

ηελ πξνζζήθε
λένπ άξζξνπ 13Α.
«Αξρείν

13Α.-(1) Ο Δπίζεκνο Παξαιήπηεο ηεξεί Αξρείν Πησρεχζεσλ

Πησρεχζεσλ.

ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη φια ηα
εθδηδφκελα δηαηάγκαηα ζρεηηθά κε πησρεχζεηο θαζψο θαη
δηαηάγκαηα

παξαιαβήο

πεξηιακβαλνκέλσλ

θαη

ησλ

δηαηαγκάησλ πνπ εθδφζεθαλ, κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
...(Ι) ηνπ 2015. ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί Πηψρεπζεο (Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ
2015:
Ννείηαη φηη, ν Δπίζεκνο Παξαιήπηεο δχλαηαη λα ηεξεί
παξαιιήισο θαη Αξρείν Πησρεχζεσλ ζε θπζηθή κνξθή.
(2) Ο Δπίζεκνο Παξαιήπηεο δχλαηαη λα παξαρσξεί ζε
νπνηνλδήπνηε

ελδηαθεξφκελν

ην

ειεθηξνληθφ

Αξρείν

Πησρεχζεσλ, είηε εμ νινθιήξνπ είηε κέξνο απηνχ.
(3) Ο

Δπίζεκνο

Πησρεχζεσλ,

πνπ

Παξαιήπηεο
πξνλνείηαη

δέρεηαη
ζην

ζην

εδάθην

Αξρείν
(1),

ηελ

θαηαρψξεζε, ειεθηξνληθψο, νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ, ην
νπνίν θαηαηίζεηαη ζην γξαθείν ηνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο
δηαδηθαζίαο πηψρεπζεο, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ.».
Αληηθαηάζηαζε

12.

Σν άξζξν 14 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν άξζξν:

ηνπ άξζξνπ 14
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.
«Πξψηε θαη άιιεο

14.-(1) Μεηά ηελ έθδνζε δηαηάγκαηνο πηψρεπζεο ελαληίνλ
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ζπλειεχζεηο ησλ

ρξεψζηε, φηαλ ππάξρεη απαίηεζε απφ ηνλ αηηεηή-πηζησηή ή

πηζησηψλ.

απφ άιιν πηζησηή ή φπνπ θξίλεη ζθφπηκν ν Δπίζεκνο
Παξαιήπηεο ζα ζπγθαιείηαη γεληθή ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ
ηνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζην Νφκν απηφ σο ε Πξψηε πλέιεπζε
ησλ Πηζησηψλ, κε ζθνπφ λα εμεηαζζεί θαηά πφζν δχλαηαη λα
γίλεη απνδεθηή πξφηαζε ζπκβηβαζκνχ ή ζρέδην δηεπζέηεζεο ή
θαη γεληθά γηα ηνλ ηξφπν κεηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ
ρξεψζηε.
(2) Όηαλ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Πηζησηψλ, ζπγθαιείηαη
θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ πηζησηή, ηα έμνδα ηεο ζπλέιεπζεο ζα
ηα επηβαξχλεηαη ν πηζησηήο.
(3) ρεηηθά κε ηε ζχγθιεζε θαη δηαδηθαζία ζηηο ζπλειεχζεηο
ησλ πηζησηψλ, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη Καλνληζκνί ηνπ

Πξψην

Πξψηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.».

Παξάξηεκα.
Σξνπνπνίεζε ηνπ

13.

Σν άξζξν 15 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή ηνπ εδαθίνπ

άξζξνπ 15 ηνπ

(4) απηνχ.

βαζηθνχ λφκνπ.
Σξνπνπνίεζε ηνπ

14.

Σν άξζξν 16 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ θαηαξγείηαη.

15.

Σν άξζξν 17 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

βαζηθνχ λφκνπ κε
ηελ θαηάξγεζε
ηνπ άξζξνπ 16
απηνχ.
Σξνπνπνίεζε ηνπ
άξζξνπ 17 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηε δηαγξαθή απφ ην εδάθην (2) απηνχ ηεο θξάζεο «,πξνηνχ
πεξαησζεί ε δεκφζηα εμέηαζε ηνπ ρξεψζηε» (δεχηεξε γξακκή), κε ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο ζην ηέινο ηνπ κε άλσ θαη θάησ ηειεία θαη κε
ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ηεο αθφινπζεο επηθχιαμεο:
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«Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αθίλεηε ηδηνθηεζία θακία
πξφηαζε γηα ζπκβηβαζκφ ή ζρέδην δηεπζέηεζεο δελ κπνξεί λα εγθξηζεί
εάλ έρεη σο απνηέιεζκα λα ζέζεη νπνηνδήπνηε πηζησηή ζε ρεηξφηεξε
ζέζε απφ απηήλ ζηελ νπνία ζα ήηαλ, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ πησρεχζαληα ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Νφκνπ.»·
(β) κε ηε δηαγξαθή ησλ εδαθίσλ (7), (10) θαη (11) απηνχ, θαη ηελ
αλαξίζκεζε ησλ εδαθίσλ (8), (9), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),
(19) θαη (20) ζε εδάθηα (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16)
θαη (17), αληίζηνηρα·
(γ) κε ηε δηαγξαθή ζην εδάθην (8) απηνχ, φπσο απηφ έρεη αλαξηζκεζεί, ηεο
θξάζεο «φηαλ ν ρξεψζηεο θεξχρζεθε ζε πηψρεπζε» (ηξίηε θαη ηέηαξηε
γξακκή)·
(δ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδάθηνπ (13) απηνχ, φπσο απηφ έρεη
αλαξηζκεζεί, απφ ην αθφινπζν λέν εδάθην:
«(13) Αλ έγηλε παξάιεηςε πιεξσκήο νπνηαζδήπνηε δφζεο πνπ
νθείιεηαη ζχκθσλα κε ην ζπκβηβαζκφ ή ζρέδην, ή αλ θαλεί ζην
Γηθαζηήξην, κεηά απφ ηθαλνπνηεηηθή καξηπξία, φηη ν ζπκβηβαζκφο ή ην
ζρέδην εμαηηίαο λνκηθψλ δπζρεξεηψλ ή γηα νπνηαδήπνηε επαξθή αηηία
δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί ρσξίο αδηθία ή αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε
πξνο ηνπο πηζησηέο ή ηνλ πησρεχζαληα, ή φηη ε έγθξηζε ηνπ
Γηθαζηεξίνπ εμαζθαιίζζεθε κε απάηε, ην Γηθαζηήξην δχλαηαη, αλ ην
θξίλεη νξζφ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ Δπίζεκνπ Παξαιήπηε ή ηνπ
δηαρεηξηζηή ή νπνηνπδήπνηε πηζησηή, λα αθπξψζεη ην ζπκβηβαζκφ ή ην
ζρέδην, αιιά ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε εγθπξφηεηα νπνηαζδήπνηε
πψιεζεο, δηάζεζεο ή θαλνληθήο πιεξσκήο, ή πξάμεο πνπ έγηλε
δεφλησο, βάζεη ή ζχκθσλα κε ην ζπκβηβαζκφ ή ζρέδην.»·
(ε) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδάθηνπ (14) απηνχ, φπσο απηφ έρεη
αλαξηζκεζεί, απφ ην αθφινπζν λέν εδάθην:
«(14) ε πεξίπησζε πνπ, ζχκθσλα κε ην ζπκβηβαζκφ ή ην ζρέδην,
δηνξίδεηαη δηαρεηξηζηήο γηα λα δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ ρξεψζηε
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θαη λα δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ, ή γηα δηαλνκή ηνπ ζπκβηβαζκνχ, ην
άξζξν 26 θαη ην Μέξνο V εθαξκφδνληαη, σο εάλ ν δηαρεηξηζηήο λα ήηαλ
δηαρεηξηζηήο πηψρεπζεο θαη νη φξνη “πηψρεπζε”, “πησρεχζαο” θαη
“δηάηαγκα

θήξπμεο

ζε

πηψρεπζε”

πεξηειάκβαλαλ,

αληίζηνηρα,

ζπκβηβαζκφ ή ζρέδην δηεπζέηεζεο πησρεχζαληα πνπ ήιζε ζε
ζπκβηβαζκφ ή δηεπζέηεζε θαη δηάηαγκα πνπ εγθξίλεη ην ζπκβηβαζκφ ή ην
ζρέδην.»·
(ζη) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδάθηνπ (17) απηνχ, φπσο απηφ έρεη
αλαξηζκεζεί, απφ ην αθφινπζν λέν εδάθην:
«(17) Η απνδνρή απφ πηζησηή ζπκβηβαζκνχ ή ζρεδίνπ δελ απαιιάζζεη
νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ην νπνίν κε βάζε ηνλ παξφληα Νφκν δελ ζα
απαιιαζζφηαλ κε δηάηαγκα απνθαηάζηαζεο.»·
(δ) κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ηε θξάζε «Δπίζεκνο Παξαιήπηεο»,
φπνπ απηή απαληά ζ’ απηφ, ηεο θξάζεο «ή ν δηαρεηξηζηήο», ζηνλ
αληίζηνηρν γξακκαηηθφ ηχπν· θαη
(ε) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (17) απηνχ, φπσο απηφ έρεη
αλαξηζκεζεί, ηνπ αθφινπζνπ λένπ εδαθίνπ (18):
«(18) Κακία αίηεζε γηα ζπκβηβαζκφ ή ζρέδην δηεπζέηεζεο δε γίλεηαη
απνδεθηή ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ην ρξφλν θήξπμεο πηψρεπζεο ν
πησρεχζαο πιεξνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ππνβάιεη αίηεζε γηα
έθδνζε πξνζηαηεπηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
πεξί

Αθεξεγγπφηεηαο

Φπζηθψλ

Πξνζψπσλ

(Πξνζσπηθά

ρέδηα

Απνπιεξσκήο θαη Γηάηαγκα Απαιιαγήο Οθεηιψλ) Νφκνπ:
Ννείηαη φηη, νη πην πάλσ δηαηάμεηο δελ ηζρχνπλ γηα πησρεχζαληεο
πνπ

ππέβαιαλ

Αθεξεγγπφηεηαο

αίηεζε

ζχκθσλα

Φπζηθψλ

κε

Πξνζψπσλ

ηηο

δηαηάμεηο
(Πξνζσπηθά

ηνπ

πεξί
ρέδηα

Απνπιεξσκήο θαη Γηάηαγκα Απαιιαγήο Οθεηιψλ) Νφκνπ, αιιά δελ
θαηέζηε δπλαηφ λα ηεζεί ζε ηζρχ Πξνζσπηθφ ρέδην Απνπιεξσκήο είηε
γηαηί δελ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο είηε γηαηί δελ
ηθαλνπνηήζεθαλ νπνηεζδήπνηε άιιεο πξνυπνζέζεηο, ρσξίο λα επζχλεηαη
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ν πησρεχζαο γηα ηε κε ηθαλνπνίεζή ηνπο.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

16.

Σν άξζξν 19 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ θαηαξγείηαη.

17.

Σν άξζξν 20 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν άξζξν:

βαζηθνχ λφκνπ κε
ηελ θαηάξγεζε
ηνπ άξζξνπ 19
απηνχ.
Σξνπνπνίεζε ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ
κε ηελ
αληηθαηάζηαζε
ηνπ άξζξνπ 20
απηνχ.
«Γηνξηζκφο δηαρεηξηζηή

20.-(1) Με ηελ έθδνζε δηαηάγκαηνο πηψρεπζεο, ν

πεξηνπζίαο ηνπ

Δπίζεκνο Παξαιήπηεο δηνξίδεηαη σο δηαρεηξηζηήο ηεο

πησρεχζαληα.

πεξηνπζίαο ηνπ πησρεχζαληα.
(2) Οη πηζησηέο, κε ζπλεζηζκέλε απφθαζή ηνπο ζε
ζπλέιεπζε πηζησηψλ πνπ δεηνχλ νη ίδηνη λα ζπγθαιέζεη
ν Δπίζεκνο Παξαιήπηεο, δχλαηαη λα δηνξίζνπλ ηδηψηε
δηαρεηξηζηή πηψρεπζεο απφ θαηάινγν αδεηνδνηεκέλσλ
επαγγεικαηηψλ, ζηνλ νπνίν θαηάινγν, δηθαίσκα γηα
εγγξαθή έρνπλ φζνη έρνπλ αδεηνδνηεζεί ζχκθσλα κε

...(Ι) ηνπ 2015. ηνλ πεξί πκβνχισλ Αθεξεγγπφηεηαο Νφκν.
(3) Ο Δπίζεκνο Παξαιήπηεο δχλαηαη λα δηνξίζεη
ηδηψηε δηαρεηξηζηή πηψρεπζεο εθ πεξηηξνπήο απφ ηνλ
θαηάινγν ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην εδάθην (2).».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

18.

Σν άξζξν 22 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν άξζξν:

βαζηθνχ λφκνπ
κε ηελ
αληηθαηάζηαζε
ηνπ άξζξνπ 22
απηνχ.
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«Δμνπζία

22.-(1) Αλ ην Γηθαζηήξην εγθξίλεη ην ζπκβηβαζκφ ή ζρέδην

απνδνρήο

δηεπζέηεζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 17, δχλαηαη λα εθδψζεη

ζπκβηβαζκνχ

δηάηαγκα κε ην νπνίν λα αθπξψλεη ηελ πηψρεπζε θαη λα

ή ζρεδίνπ κεηά

παξαρσξεί ηελ πεξηνπζία ηνπ πησρεχζαληα ζε απηφλ ή ζε

ηελ θήξπμε ηεο

άιιν πξφζσπν πνπ ην Γηθαζηήξην δπλαηφ λα νξίζεη θαη κε

πηψρεπζεο.

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ην Γηθαζηήξην δπλαηφ λα δηαηάμεη.
(2) ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πιεξσκήο νπνηαζδήπνηε
δφζεο, ε νπνία νθείιεηαη κε βάζε ην ζπκβηβαζκφ ή ην ζρέδην,
ή αλ θαλεί ζην Γηθαζηήξην φηη ν ζπκβηβαζκφο ή ην ζρέδην δελ
δχλαηαη

λα

εθαξκνζηεί

ρσξίο

αδηθία

ή

αδηθαηνιφγεηε

θαζπζηέξεζε, ή φηη ε έγθξηζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ιήθζεθε κε
απάηε, ην Γηθαζηήξην δχλαηαη, αλ ην ζεσξεί νξζφ, κε αίηεζε
νπνηνπδήπνηε ελδηαθεξφκελνπ λα αθπξψζεη ην ζπκβηβαζκφ ή
ην

ζρέδην,

ρσξίο

φκσο

λα

επεξεάδεηαη ε

εγθπξφηεηα

νπνηαζδήπνηε πψιεζεο, δηάζεζεο ή πιεξσκήο ή πξάμεο πνπ
έγηλε δεφλησο, κε βάζε ή ζχκθσλα κε ηνλ ζπκβηβαζκφ ή ην
ζρέδην.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

19.

Σν εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ

άξζξνπ 23 ηνπ

πξνζζήθε ζην ηέινο ηνπ ηεο αθφινπζεο θξάζεο:

βαζηθνχ λφκνπ.
«Η αίηεζε ηνπ δηαρεηξηζηή γίλεηαη ζηνλ ηχπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε Γηαδηθαζηηθνχο
Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

20.

Σν άξζξν 25 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

άξζξνπ 25 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο «παξαιαβήο» (πξψηε γξακκή) απφ ηε
ιέμε «πηψρεπζεο»·
(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο «ρξεψζηε» (πέκπηε θαη ελδέθαηε
γξακκή) απφ ηε ιέμε «πησρεχζαληα»· θαη
(γ) κε

ηε

δηαγξαθή

ηνπ

ζεκείνπ

ηνπ

θφκκαηνο

θαη

ηεο

ιέμεο

«ηειεγξαθήκαηα», ακέζσο κεηά ηε ιέμε «επηζηνιέο» (ηέηαξηε γξακκή).
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Σξνπνπνίεζε ηνπ

21.

Σν άξζξν 27 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

άξζξνπ 27 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (1) απηνχ ηνπ ζεκείνπ ηνπ θφκκαηνο
κεηά ηε ιέμε «αίηεζεο» (ηξίηε γξακκή) κε ηειεία θαη κε ηε δηαγξαθή απφ
απηφ ηεο θξάζεο «αιιά ε αίηεζε δελ ζα αθνχεηαη πξνηνχ νινθιεξσζεί
ε δεκφζηα εμέηαζε ηνπ πησρεχζαληα.»·
(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ εδαθίνπ (2) απηνχ ησλ
ιέμεσλ «πεληαθφζηα κηιο ζηε ιίξα» (δεχηεξε γξακκή) απφ ηηο ιέμεηο
«πελήληα ζελη ζην επξψ»·
(γ) κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εδαθίνπ (3) απηνχ σο αθνινχζσο:

(i)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (α) απηνχ, απφ ηελ
αθφινπζε λέα παξάγξαθν:
«(α) Σν ελεξγεηηθφ ηνπ πησρεχζαληα ην νπνίν δελ εκπίπηεη ζην
άξζξν 42 δελ είλαη αμίαο ίζεο πξνο πελήληα ζελη ζην επξψ
ηνπ πνζνχ ησλ επαιεζεπζέλησλ ρξεψλ ηνπ, εθηφο εάλ
ηθαλνπνηήζεη ην Γηθαζηήξην φηη ην γεγνλφο φηη ην ελεξγεηηθφ
ηνπ δελ είλαη αμίαο ίζεο πξνο πελήληα ζελη ζην επξψ επί
ηνπ πνζνχ ησλ επαιεζεπζέλησλ ρξεψλ ηνπ νθείιεηαη ζε
πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ δχλαηαη ν ίδηνο λα ζεσξεζεί
δίθαηα ππεχζπλνο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αθίλεηε
ηδηνθηεζία, θακία αίηεζε γηα απνθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα
εγθξηζεί εάλ έρεη σο απνηέιεζκα λα ζέζεη νπνηνδήπνηε
πηζησηή ζε ρεηξφηεξε ζέζε απφ απηήλ ζηελ νπνία ζα ήηαλ
ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πησρεχζαληα
ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Νφκν·»·

(ii)

κε ηε δηαγξαθή απφ ηελ παξάγξαθν (δ) απηνχ, ηεο θξάζεο «(ην
βάξνο απφδεημεο θέξεη ν πησρεχζαο)» (ηξίηε γξακκή)·

(iii)

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (η) απηνχ ησλ ιέμεσλ
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«πεληαθφζηα κηιο ζηε ιίξα» (ηξίηε θαη ηέηαξηε γξακκή) απφ ηηο
ιέμεηο «πελήληα ζελη ζην επξψ»· θαη

(iv)

κε ηε δηαγξαθή ηεο παξαγξάθνπ (ηα) απηνχ θαη ηελ αλαξίζκεζε
ηεο παξαγξάθνπ (ηβ) απηνχ ζε παξάγξαθν (ηα)·

(δ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (5) απηνχ ησλ ιέμεσλ «πεληαθφζηα
κηιο ζηε ιίξα» (δεχηεξε θαη έθηε γξακκή) απφ ηηο ιέμεηο «πελήληα ζελη
ζην επξψ»· θαη
(ε) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (8) απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ
λένπ εδάθηνπ (9):
«(9) Κακία αίηεζε γηα απνθαηάζηαζε πησρεχζαληα δελ γίλεηαη
απνδεθηή ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ην ρξφλν θήξπμεο πηψρεπζεο ν
πησρεχζαο πιεξνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ππνβάιεη Πξνζσπηθφ
ρέδην

Απνπιεξσκήο

Αθεξεγγπφηεηαο

ζχκθσλα

Φπζηθψλ

κε

ηηο

Πξνζψπσλ

δηαηάμεηο
(Πξνζσπηθά

ηνπ

πεξί
ρέδηα

Απνπιεξσκήο θαη Γηάηαγκα Απαιιαγήο Οθεηιψλ) Νφκνπ:
Ννείηαη φηη, ε πην πάλσ δηάηαμε δελ ηζρχεη γηα πησρεχζαληεο πνπ
ππέβαιαλ αίηεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αθεξεγγπφηεηαο
Φπζηθψλ Πξνζψπσλ (Πξνζσπηθά ρέδηα Απνπιεξσκήο θαη Γηάηαγκα
Απαιιαγήο Οθεηιψλ) Νφκνπ αιιά δελ θαηέζηε δπλαηφ λα ηεζεί ζε ηζρχ
Πξνζσπηθφ ρέδην Απνπιεξσκήο είηε γηαηί δελ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα
επηιεμηκφηεηαο είηε γηαηί δελ ηθαλνπνηήζεθαλ νπνηεζδήπνηε άιιεο
πξνυπνζέζεηο ρσξίο λα επζχλεηαη ν πησρεχζαο γηα ηε κε ηθαλνπνίεζή
ηνπο.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

22.

Σν άξζξν 27Α ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν άξζξν:

βαζηθνχ λφκνπ
κε ηελ
αληηθαηάζηαζε
ηνπ άξζξνπ 27Α
απηνχ.
«Απηνδίθαηε

27Α.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (2) θαη (3),
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απνθαηάζηαζε

ν

πησρεχζαο

πησρεχζαληα.

εκεξνκελία

απνθαζίζηαηαη

ζπκπιήξσζεο

απηνδηθαίσο

ηξηψλ

(3)

εηψλ

θαηά

ηελ

απφ

ηελ

εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ δηαηάγκαηνο πηψρεπζεο, εθηφο εάλ
απηφο έρεη ήδε απνθαηαζηαζεί πξνεγνπκέλσο ή εάλ ην ελ
ιφγσ δηάηαγκα έρεη ήδε αθπξσζεί:
Ννείηαη φηη, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απηνδίθαηε
απνθαηάζηαζε ηνπ πησρεχζαληα, απνηειεί ε ππνβνιή απφ
ηνλ πησρεχζαληα ηεο Έθζεζεο Καηαζηάζεσο ηεο πεξηνπζίαο
ηνπ θαη ηεο πξνθαηαξθηηθήο ηνπ θαηάζεζεο θαηά ηνλ
θαζνξηζκέλν
δηαρεηξηζηή

ηχπν

ζηνλ

ηνπιάρηζην

Δπίζεκν

έλα

έηνο

Παξαιήπηε
πξηλ

ηελ

ή

ηνλ

απηνδίθαηε

απνθαηάζηαζε.
(2) Πησρεχζαο, γηα ηνλ νπνίν ην ζρεηηθφ δηάηαγκα
πηψρεπζεο είρε εθδνζεί ηξία (3) έηε πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
...(Ι) ηνπ 2015. έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί Πηψρεπζεο (Σξνπνπνηεηηθνχ)
Νφκνπ ηνπ 2015 θαη ην δηάηαγκα απηφ ζπλερίδεη λα ηζρχεη θαηά
ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία, απνθαζίζηαηαη απηνδηθαίσο κεηά ηελ
πάξνδν έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή, εθηφο εάλ
απηφο έρεη ήδε απνθαηαζηαζεί πξνεγνπκέλσο ή εάλ ην ελ
ιφγσ δηάηαγκα έρεη ήδε αθπξσζεί:
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην ζρεηηθφ δηάηαγκα
πηψρεπζεο είρε εθδνζεί ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν απφ ηξία (3)
...(Ι) ηνπ 2015. έηε πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί
Πηψρεπζεο (Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 2015 θαη ην
δηάηαγκα απηφ ζπλερίδεη λα ηζρχεη θαηά ηελ ελ ιφγσ
εκεξνκελία, ηφηε ν πησρεχζαο απνθαζίζηαηαη απηνδηθαίσο
κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) εηψλ θαη έμη (6) κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηνπ δηαηάγκαηνο παξαιαβήο, εθηφο εάλ απηφο έρεη
ήδε απνθαηαζηαζεί πξνεγνπκέλσο ή εάλ ην δηάηαγκα
πηψρεπζεο ή δηάηαγκα παξαιαβήο έρεη ήδε αθπξσζεί.
(3) ε πεξίπησζε λέαο θήξπμεο ηνπ απνθαηαζηαζέληνο ζε
πηψρεπζε

θαη
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ζπλαθφινπζεο

λέαο

απηνδίθαηεο

απνθαηάζηαζήο ηνπ, ν ίδηνο δελ απαιιάζζεηαη πιένλ απφ ηα
επαιεζεχζηκα ρξέε ηνπ, εάλ δελ έρνπλ παξέιζεη έμη (6) έηε
απφ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ απηφο έρεη απαιιαγεί.
(4) ε πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο πησρεχζαληνο δπλάκεη
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην κε δηαλεκεζέλ κέξνο ηεο
πησρεπηηθήο

πεξηνπζίαο

παξακέλεη,

αλάινγα

κε

ηελ

πεξίπησζε, ζηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε ή ζηνλ δηαρεηξηζηή,
πξνο φθεινο ησλ πηζησηψλ ή ησλ εγγπεηψλ πνπ θαζίζηαληαη
κε εμαζθαιηζκέλνη πηζησηέο δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (12) ηνπ
άξζξνπ 37Β:
Ννείηαη φηη, κε δηαλεκεζέλ κέξνο ηεο πησρεπηηθήο
πεξηνπζίαο πνπ παξακέλεη ζηε δηαρείξηζε ηνπ Δπίζεκνπ
Παξαιήπηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή, κεηά ηελ απνπιεξσκή φισλ
ησλ

πηζησηψλ

θαη

εγγπεηψλ

πνπ

θαζίζηαληαη

κε

εμαζθαιηζκέλνη πηζησηέο δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (12) ηνπ
άξζξνπ 37Β, επηζηξέθεηαη ζηνλ πησρεχζαληα, λννπκέλνπ φηη
ην θφζηνο ηεο επηζηξνθήο δελ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πφζν
πνπ ζα επηζηξαθεί.
(5) Σν

πξφζσπν

πνπ

απνθαζίζηαηαη

δπλάκεη

ηνπ

παξφληνο άξζξνπ ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ
δηαρεηξηζηή ζρεηηθά κε ηελ εθπνίεζε θαη δηαλνκή ηεο
πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο πνπ παξακέλεη, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, ζηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε ή ζηνλ δηαρεηξηζηή.
(6) Σν

πξφζσπν

πνπ

απνθαζίζηαηαη

δπλάκεη

ηνπ

παξφληνο άξζξνπ δχλαηαη λα απνηαζεί ζηνλ Δπίζεκν
Παξαιήπηε, γηα ηελ έθδνζε ζηνλ ίδην πηζηνπνηεηηθνχ
απνθαηάζηαζεο πησρεχζαληνο θαη ηε δεκνζίεπζή ηνπ, απφ
ηνλ ηειεπηαίν, ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη
ζηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

Δπίζεκνπ

Παξαιήπηε

θαηά

ηνλ

θαζνξηζκέλν ηξφπν:
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δηαρεηξηζηήο ηεο
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πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο είλαη άιιν πξφζσπν απφ ηνλ
Δπίζεκν Παξαιήπηε, ην πξφζσπν πνπ απνθαζίζηαηαη
πξνζθνκίδεη

ζηνλ

Δπίζεκν

Παξαιήπηε

βεβαίσζε

ηνπ

δηαρεηξηζηή φηη δχλαηαη λα απνθαηαζηαζεί, αθνχ έρνπλ
ηθαλνπνηεζεί νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο γη’ απηφ.
(7) ην παξφλ άξζξν, θαζψο θαη ζην άξζξν 27Β, ν φξνο
«πησρεχζαο» πεξηιακβάλεη πξνζσπηθνχο αληηπξνζψπνπο
θαη εθδνρείο.
(8) Σεξνπκέλσλ, θαη’ αλαινγίαλ, ησλ δηαηάμεσλ ησλ
εδαθίσλ (1), (2), (3) θαη (5) ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ παξφληνο
Νφκνπ, ε απηνδίθαηε απνθαηάζηαζε πησρεχζαληα, πνπ
επέξρεηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή πνπ επήιζε πξηλ
...(Ι) ηνπ 2015. απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί Πηψρεπζεο
(Σξνπνπνηεηηθνχ)

Νφκνπ

ηνπ

2015,

επηθέξεη

πιήξε

απαιιαγή ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ απφ φια ηα επαιεζεχζηκα
ρξέε, λννπκέλνπ φηη ην πξφζσπν απηφ ελεξγεί κε θαιή πίζηε
θαη ζπλεξγάδεηαη πιήξσο, είηε κε ηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε
είηε κε ηνλ δηαρεηξηζηή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γηα ηελ
εθπνίεζε θαη δηαλνκή ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο:
Ννείηαη φηη, ε απηνδίθαηε απνθαηάζηαζε πησρεχζαληα
δελ απαιιάζζεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν, απφ ηα ρξέε ηα
νπνία πξνθχπηνπλ απφ:
(α) Φφξν,

ηέινο

ή

άιιε

παξφκνηαο θχζεο ή
νθεηιφκελεο

ή

ρξέσζε

ππνρξεψζεηο

θαηαβιεηέεο

ζηε

Γεκνθξαηία·
(β) νπνηνδήπνηε πνζφ θαηαβιεηέν απφ
111 ηνπ 1985

ηνλ πησρεχζαληα δπλάκεη ηνπ πεξί

1 ηνπ 1986

Γήκσλ Νφκνπ

8 ηνπ 1986

δπλάκεη

25 ηνπ 1986
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θαη νπνησλδήπνηε

απηνχ

εθδηδφκελσλ

Καλνληζκψλ, φπσο απηνί εθάζηνηε

39 ηνπ 1986
50 ηνπ 1986
114 ηνπ 1986
121 ηνπ 1986
149 ηνπ 1986
14 ηνπ 1987
63 ηνπ 1987
165 ηνπ 1987
320 ηνπ 1987
39 ηνπ 1988
204 ηνπ 1988
119 ηνπ 1990
143 ηνπ 1991
190 ηνπ 1991
223 ηνπ 1991
40(Ι) ηνπ 1992
54(I) ηνπ 1992
87(I) ηνπ 1992
23(I) ηνπ 1994
37(Ι) ηνπ 1995
8(Ι) ηνπ 1996
65(Ι) ηνπ 1996
85(Ι) ηνπ 1996
20(Ι) ηνπ 1997
112(Ι) ηνπ 2001
127(Ι) ηνπ 2001
128(Ι) ηνπ 2001
139(I) ηνπ 2001
153(Ι) ηνπ 2001
23(Ι) ηνπ 2002
227(Ι) ηνπ 2002
47(Ι) ηνπ 2003
236(Ι) ηνπ 2004
53(Ι) ηνπ 2005
86(Ι) ηνπ 2005
118(Ι) ηνπ 2005
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ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη·

127(Ι) ηνπ 2005
137(Ι) ηνπ 2006
157(Ι) ηνπ 2006
25(I) ηνπ 2007
147(Ι) ηνπ 2007
153(Ι) ηνπ 2007
19(Ι) ηνπ 2008
73(Ι) ηνπ 2008
51(Ι) ηνπ 2009
97(Ι) ηνπ 2009
48(Ι) ηνπ 2010
121(Ι) ηνπ 2010
30(Ι) ηνπ 2011
137(Ι) ηνπ 2011
217(Ι) ηνπ 2012
95(Ι) ηνπ 2013
143(Ι) ηνπ 2013
54(Ι) ηνπ 2014
119(Ι) ηνπ 2014
49(Ι) ηνπ 2015.
(γ) νπνηνδήπνηε πνζφ θαηαβιεηέν απφ
ηνλ πησρεχζαληα δπλάκεη ηνπ πεξί
Κνηλνηήησλ

Νφκνπ

θαη

νπνησλδήπνηε

δπλάκεη

απηνχ

εθδηδφκελσλ

Καλνληζκψλ,

φπσο

απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή
αληηθαζίζηαληαη·
(δ) νπνηαδήπνηε

ρξεκαηννηθνλνκηθή

ππνρξέσζε ηνπ πησρεχζαληα πνπ
πεγάδεη απφ δηάηαγκα δηαηξνθήο·
(ε) νπνηαδήπνηε

ρξεκαηννηθνλνκηθή

ππνρξέσζε ηνπ πησρεχζαληα πνπ
πεγάδεη απφ δηθαζηηθή απφθαζε γηα
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απνδεκίσζε

νπνηνπδήπνηε

πξνζψπνπ γηα ζάλαην ή ζσκαηηθή
βιάβε ζπλεπεία αζηηθνχ αδηθήκαηνο
ηνπ ρξεψζηε·
(ζη) ρξένο

ή

ρξεκαηννηθνλνκηθή

ππνρξέσζε ηνπ πησρεχζαληα πνπ
πεγάδεη

απφ

δάλεην

ή

επίδεημε

αλνρήο ζηελ αλάθηεζε νθεηιψλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ δάλεην, ην νπνίν
εμαζθαιίζηεθε

κέζσ

απάηεο,

θαηάρξεζεο, ππεμαίξεζεο ή δφιηαο
παξαβίαζεο ηεο εκπηζηνζχλεο·
(δ) ρξένο

ή

ρξεκαηννηθνλνκηθή

ππνρξέσζε ηνπ πησρεχζαληα πνπ
πεγάδεη απφ δηθαζηηθφ δηάηαγκα ή
188(Ι) ηνπ 2007

απφθαζε

δπλάκεη

ηνπ

πεξί

ηεο

58(Ι) ηνπ 2010

Παξεκπφδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο

80(Ι) ηνπ 2012

ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ

192(Ι) ηνπ 2012

Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο Νφκνπ ή

101(Ι) ηνπ 2013

απφ απφθαζε Γηθαζηεξίνπ κε ηελ

184(Ι) ηνπ 2014.

νπνία

επηβάιιεηαη

νπνηαδήπνηε

ρξεκαηηθή πνηλή ιφγσ θαηαδίθεο γηα
πνηληθφ αδίθεκα·
(ε) ρξένο

ή

ππνρξέσζε

ρξεκαηννηθνλνκηθή
πνπ

πεγάδεη

απφ

νθεηιφκελνπο κηζζνχο ζε κηζζσηνχο
ηνπ πησρεχζαληα.
(9) Οπνηαδήπνηε πεξηνπζία ε νπνία πξνέθπςε θαηά ηε
δηάξθεηα

ηεο

πηψρεπζεο

αζρέησο

αλ

πεξηήιζε

ζηνλ

πησρεχζαληα αθφκα θαη κεηά ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ, ε
πεξηνπζία απηή εκπίπηεη ζηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία θαη σο εθ
ηνχηνπ ζα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε ή
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ζηνλ

δηαρεηξηζηή

πξνο

φθεινο

ησλ

πηζησηψλ

ηνπ

πησρεχζαληα ή ηνπ απνθαηαζηαζέληα πησρεχζαληα.
(10) Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε πησρεχζαληα, δπλάκεη ησλ
πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, νπνηαδήπνηε αγσγή ή άιιε
λφκηκε δηαδηθαζία εγείξεηαη πιένλ ή θαηαρσξείηαη, αληίζηνηρα,
απφ ηνλ ίδην ή ελαληίνλ ηνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.».

Σξνπνπνίεζε ηνπ

23.

Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν

βαζηθνχ λφκνπ κε

27Α απηνχ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ άξζξνπ 27Β:

ηελ πξνζζήθε
λένπ άξζξνπ 27Β.
«Έλζηαζε

27Β.-(1) Ο Δπίζεκνο Παξαιήπηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ή ν

ζηελ απηνδίθαηε

ζχλδηθνο ή νπνηνζδήπνηε πηζησηήο ηνπ πησρεχζαληα

απνθαηάζηαζε

δχλαηαη,

πησρεχζαληα θαη

πησρεχζαληα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 27Α, λα ππνβάιεη αίηεζε

αίηεζε αθχξσζεο

ζην Γηθαζηήξην κε ηελ νπνία λα θέξεη έλζηαζε ζηελ ελ ιφγσ

ηέηνηαο

απνθαηάζηαζε, ζε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο, ηζρπξίδεηαη φηη:

πξηλ

απφ

ηελ

απηνδίθαηε

απνθαηάζηαζε

απνθαηάζηαζεο.
(α) Ο πησρεχζαο δελ ζπλεξγάζζεθε κε ηνλ Δπίζεκν
Παξαιήπηε ή ηνλ δηαρεηξηζηή γηα ηελ εθπνίεζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πησρεχζαληα· ή
(β) ν πησρεχζαο απέθξπςε ή δελ απνθάιπςε ζηνλ
Δπίζεκν Παξαιήπηε ή ζηνλ δηαρεηξηζηή εηζνδήκαηα
ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
εθπνηεζνχλ πξνο φθεινο ησλ πηζησηψλ ηνπ
πησρεχζαληα, νπφηαλ ε απηφκαηε απνθαηάζηαζε
αλαζηέιιεηαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεο εθδίθαζεο
ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο· ή
(γ) εθθξεκεί

ελαληίνλ

ηνπ

πησρεχζαληα

λνκηθή

δηαδηθαζία πνπ αθνξά δφιηα κεηαβίβαζε· ή
(δ) ν πησρεχζαο δελ έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηελ
26

πιεξσκή κεληαίσλ δφζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί
κε ζρεηηθφ δηάηαγκα Γηθαζηεξίνπ ζχκθσλα κε ηνλ
άξζξν 52 ηνπ παξφληνο Νφκνπ· ή
(ε) ν πησρεχζαο δελ έρεη ππνβάιεη ζχκθσλα κε ην
άξζξν 27Α Έθζεζε Καηαζηάζεσο ηεο πεξηνπζίαο
ηνπ ή/θαη πξνθαηαξθηηθή θαηάζεζε:
Nνείηαη φηη, ζε πεξίπησζε θαηαρψξεζεο αίηεζεο απφ
άιιν πξφζσπν εθηφο ηνπ Δπίζεκνπ Παξαιήπηε, απηή
επηδίδεηαη ζηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε ή ζηνλ δηαρεηξηζηή,
αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο.
(2) Σν Γηθαζηήξην δχλαηαη λα απνδερζεί αίηεζε δπλάκεη
ηνπ εδαθίνπ (1) θαη λα δηαηάμεη παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ
απνθαηάζηαζεο ηνπ πησρεχζαληνο, γηα ρξνληθή πεξίνδν φρη
πέξαλ ησλ νθηψ (8) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ
δηαηάγκαηνο πηψρεπζεο ή λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε, νπφηαλ ε
απηνδίθαηε απνθαηάζηαζε ηνπ πησρεχζαληα ηζρχεη απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ απηή ζα ίζρπε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 27Α, εάλ
δελ κεζνιαβνχζε ε έλζηαζε.
(3) Γηάηαγκα Γηθαζηεξίνπ γηα παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ
απνθαηάζηαζεο ηνπ πησρεχζαληνο δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2)
δελ απνθιείεη ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα απνθαηάζηαζε ή
αθχξσζε δηαηάγκαηνο πηψρεπζεο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 27
θαη 31 ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
(4) Δάλ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπ παξαιήπηε ή ηνπ
δηαρεηξηζηή ή ζπλδίθνπ ή νπνηνπδήπνηε πηζησηή, αθφκε θαη
κεηά ηελ απνθαηάζηαζε φηη ν απνθαηαζηαζείο πησρεχζαο
είρε πξνβεί ζε δφιηα κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθνχ ηνπ ζηνηρείνπ
πξηλ ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ ή είρε πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε
πξάμε δπλάκεη ησλ παξαγξάθσλ (α) θαη (β) ηνπ εδαθίνπ (1),
ηφηε απηφο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε ζην Γηθαζηήξην γηα
αθχξσζε ηεο απηνδίθαηεο απνθαηάζηαζεο θαη αθχξσζε
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νπνηαζδήπνηε δφιηαο κεηαβίβαζεο.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

24.

Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ

άξζξνπ 30 ηνπ

αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο «Κπβεξλήηεο» (φγδνε γξακκή) απφ ηηο ιέμεηο «Τπνπξγφο

βαζηθνχ λφκνπ.

Οηθνλνκηθψλ» θαζψο θαη κε ηε δηαγξαθή ησλ ιέμεσλ «Γηνηθεηηθνχ Γξακκαηέα»
(έλαηε γξακκή).

Σξνπνπνίεζε ηνπ

25.

Σν άξζξν 31 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν λέν άξζξν:

βαζηθνχ λφκνπ κε
ηελ
αληηθαηάζηαζε
ηνπ άξζξνπ 31
απηνχ.
«Δμνπζία

31.-(1) ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε γλψκε ηνπ Γηθαζηεξίνπ,

Γηθαζηεξίνπ

ν ρξεψζηεο δελ έπξεπε λα είρε θεξπρζεί ζε πηψρεπζε, ή αλ

λα αθπξψζεη

απνδεηρζεί θαηά ηξφπν πνπ ηθαλνπνηεί ην Γηθαζηήξην φηη ηα

δηάηαγκα

ρξέε ηνπ πησρεχζαληα πιεξψζεθαλ εμ νινθιήξνπ, ή έρνπλ

θήξπμεο

δηεπζεηεζεί, ή νη πηζησηέο έρνπλ ζπγθαηαηεζεί ζηελ αθχξσζε

πηψρεπζεο

ηνπ

ζε νξηζκέλεο

νπνηνπδήπνηε ελδηαθεξφκελνπ, δχλαηαη κε δηάηαγκα λα

πεξηπηψζεηο.

αθπξψζεη ηελ θήξπμε ηνπ ρξεψζηε ζε πηψρεπζε.

Γηαηάγκαηνο,

ην

Γηθαζηήξην

κεηά

απφ

αίηεζε

(2) Όηαλ ε θήξπμε ηεο πηψρεπζεο αθπξσζεί δπλάκεη ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, φιεο νη πσιήζεηο θαη δηαζέζεηο πεξηνπζίαο
θαη φιεο νη πιεξσκέο πνπ έγηλαλ δεφλησο θαζψο θαη φιεο νη
πξάμεηο πνπ ηειέζζεθαλ κέρξη ηφηε απφ ηνλ Δπίζεκν
Παξαιήπηε, ηνλ δηαρεηξηζηή ή άιιν πνπ ελεξγνχζε θαηφπηλ
εμνπζηνδφηεζεο απηψλ, ή απφ ην Γηθαζηήξην, είλαη έγθπξεο,
αιιά ε πεξηνπζία ηνπ ρξεψζηε πνπ θεξχρζεθε ζε πηψρεπζε
ζα πεξηέξρεηαη ζε πξφζσπν πνπ νξίδεη ην Γηθαζηήξην, ή, αλ
δελ νξίζζεθε ηέηνην πξφζσπν, ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ
πησρεχζαληα

ζηελ

έθηαζε

ηνπ

δηθαηψκαηνο

ή

ηνπ

ζπκθέξνληφο ηνπ ζε απηή, κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο
πνπ ην Γηθαζηήξην δπλαηφλ λα νξίδεη κε δηάηαγκα.
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(3) Δηδνπνίεζε

ηνπ

δηαηάγκαηνο

πνπ

αθπξψλεη

ηελ

πηψρεπζε δεκνζηεχεηαη ακέζσο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο Γεκνθξαηίαο θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπίζεκνπ
Παξαιήπηε θαηά ηνλ θαζνξηζκέλν ηξφπν.
(4) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θάζε ρξένο
πνπ ακθηζβεηείηαη απφ ην πησρεχζαληα θαη θάζε ρξένο πνπ
νθείιεηαη ζε πηζησηή ν νπνίνο δελ θαηέζηεη δπλαηφ λα βξεζεί
ή

ηνπ

νπνίνπ

ε

ηαπηφηεηα

δελ θαηέζηεη

δπλαηφ

λα

πξνζδηνξηζηεί, ζεσξείηαη φηη πιεξψζεθε εμ νινθιήξνπ, αλ
θαηαηεζεί ζην Γηθαζηήξην.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

26.

Σν άξζξν 31Α ηνπ βαζηθνχ λφκνπ θαηαξγείηαη θαη, νπνηαδήπνηε αίηεζε έρεη

βαζηθνχ λφκνπ κε

θαηαρσξεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί Πηψρεπζεο

ηελ θαηάξγεζε

(Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 2015, ζπλερίδεη θαη δηεθπεξαηψλεηαη δπλάκεη ησλ

ηνπ άξζξνπ 31Α

δηαηάμεσλ ηνπ θαηαξγεζέληνο άξζξνπ, κε επεξεαδφκελσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ

απηνχ.

27Α γηα ηελ απηνδίθαηε απνθαηάζηαζε.

...(Ι) ηνπ 2015.
Σξνπνπνίεζε ηνπ

27.

βαζηθνχ λφκνπ κε

άξζξν:

Σν άξζξν 31Β ηνπ βαζηθνχ λφκνπ, αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν

ηελ
αληηθαηάζηαζε
ηνπ άξζξνπ 31Β
απηνχ.
«Γεκνζίεπζε θαη

31Β.

ε

πεξίπησζε

θαηαρψξεζε

δηαηάγκαηνο θήξπμεο ρξεψζηε ζε πηψρεπζε, ν ρξεψζηεο ή

δηαηάγκαηνο

νπνηνζδήπνηε πηζησηήο παξαδίδεη ακέζσο ην ελ ιφγσ

αθχξσζεο

δηάηαγκα ζηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε γηα δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ

δηαηάγκαηνο

Δπίζεκε

πηψρεπζεο.

ηαπηφρξνλα ην θφζηνο δεκνζίεπζεο ηνπ δηαηάγκαηνο, θαη γηα

Δθεκεξίδα

έθδνζεο

ηεο

δηαηάγκαηνο

Γεκνθξαηίαο,

αθχξσζεο

θαηαβάιινληαο

θαηαρψξεζή ηνπ ζην Αξρείν Πησρεχζεσλ, θαζψο θαη γηα
αλάξηεζή ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπίζεκνπ Παξαιήπηε θαη,
εάλ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο, παξαδίδεη ην ελ ιφγσ δηάηαγκα θαη
ζηνλ δηαρεηξηζηή:
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Ννείηαη φηη, ε παξάιεηςε ηνπ ρξεψζηε λα ελεξγήζεη
ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, ζπλεπάγεηαη ηε κε δεκνζίεπζε ηνπ
δηαηάγκαηνο αθχξσζεο θαη ηε κε θαηαρψξεζή ηνπ ζην Αξρείν
Πησρεχζεσλ, θαζψο θαη ηε κε αλάξηεζή ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Δπίζεκνπ Παξαιήπηε.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

28.

Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 37

βαζηθνχ λφκνπ κε

απηνχ, ησλ αθφινπζσλ λέσλ άξζξσλ 37Α θαη 37Β:

ηελ πξνζζήθε
λέσλ άξζξσλ
37Α θαη 37Β.
«Δθηίκεζε

37Α.-(1) Δμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο, εληφο δέθα (10) εκεξψλ

ηεο πεξηνπζίαο πνπ

απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ δηαηάγκαηνο πηψρεπζεο

ππφθεηηαη ζε

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ππνβάιιεη ζηνλ

εμαζθάιηζε.

Δπίζεκν Παξαιήπηε ή ζηνλ δηαρεηξηζηή θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη,
ζε εγγπεηή πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο
πνπ ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε.
(2) Σν αξγφηεξν εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ εκέξα
ππνβνιήο ηεο πξνθαηαξηηθήο εθηίκεζεο απφ ηνλ πηζησηή
δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1), ν Δπίζεκνο Παξαιήπηεο ή ν
δηαρεηξηζηήο θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, ν εγγπεηήο:
(α) πκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ πηζησηή σο πξνο
ηελ

αμία

ηεο

πεξηνπζίαο

πνπ

ππφθεηηαη

ζε

εμαζθάιηζε, θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ε ελ ιφγσ
εθηίκεζε είλαη δεζκεπηηθή γηα φινπο· ή
(β) δηνξίδνπλ αλεμάξηεην εθηηκεηή· ή
(γ) απνηείλνληαη ζηελ Τπεξεζία Αθεξεγγπφηεηαο γηα λα
δηνξίζεη ε ίδηα αλεμάξηεην εθηηκεηή.
(3) Αλεμάξηεηνο εθηηκεηήο πνπ δηνξίδεηαη είηε δπλάκεη ηεο
παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (2), είηε δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ
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(β) ηνπ εδαθίνπ (2), θαζνξίδεη ην αξγφηεξν εληφο δέθα εκεξψλ
απφ ην δηνξηζκφ ηνπ, ηελ αμία ηεο πεξηνπζίαο πνπ ππφθεηηαη ζε
εμαζθάιηζε, θαη, ε εθηίκεζε πνπ γίλεηαη απφ ηνλ ελ ιφγσ
εθηηκεηή ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε ή ηνλ
δηαρεηξηζηή,

ηνλ

εμαζθαιηζκέλν

πηζησηή

θαη,

φπνπ

εθαξκφδεηαη, ηνλ εγγπεηή.
(4) Σα έμνδα ηεο εθηίκεζεο πνπ γίλεηαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ
(3), θαηαβάιινληαη θαη’ αλαινγία απφ ηνλ εμαζθαιηζκέλν
πηζησηή, ηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε ή ηνλ δηαρεηξηζηή θαη, φπνπ
εθαξκφδεηαη, ηνλ εγγπεηή:
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν Δπίζεκνο Παξαιήπηεο
ή ν δηαρεηξηζηήο ή, φπνπ εθαξκφδεηαη, ν εγγπεηήο, απνδέρεηαη
ηελ πξνθαηαξηηθή εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο πνπ
ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε πνπ ππνβάιιεηαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ
(1) απφ ηνλ εμαζθαιηζκέλν πηζησηή, εμαηξείηαη απφ ηελ
ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ εμφδσλ ησλ εθηηκήζεσλ:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ηα έμνδα πνπ θαηαβάιινληαη απφ
ηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε ή ηνλ δηαρεηξηζηή δπλάκεη ηνπ
παξφληνο εδαθίνπ, ζεσξνχληαη σο έμνδα θαη δαπάλεο ηεο
πηψρεπζεο.
(5) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ:
«εθηηκεηήο» ζεκαίλεη αδεηνχρν εθηηκεηή, ν νπνίνο είλαη
εγγεγξακκέλν κέινο ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ Δπηζηεκνληθνχ
224 ηνπ 1990 Σερληθνχ

Δπηκειεηεξίνπ

Κχπξνπ

δπλάκεη

ηνπ

106(Ι) ηνπ 1992 Δπηζηεκνληθνχ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κχπξνπ Νφκνπ·
15(Ι) ηνπ 1993
31(Ι) ηνπ 1993
53(Ι) ηνπ 1993
44(Ι) ηνπ 1996
34(Ι) ηνπ 1997
15(Ι) ηνπ 2002
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πεξί

24(Ι) ηνπ 2002
221(Ι) ηνπ 2002
19(Ι) ηνπ 2003
151(Ι) ηνπ 2003
105(Ι) ηνπ 2006
61(Ι) ηνπ 2009
101(Ι) ηνπ 2012
167(Ι) ηνπ 2013
100(I) ηνπ 2014
38(Ι) ηνπ 2015.
«αμία ηεο πεξηνπζίαο πνπ ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε» ζεκαίλεη
ην πνζφ ην νπνίν ε πεξηνπζία ζα κπνξνχζε λα αλακέλεηαη φηη
ζα απνθέξεη, εάλ δηαηίζεην ζηελ ειεχζεξε αγνξά απφ πσιεηή
πνπ ελεξγεί εθνχζηα, ζε αγνξαζηή πνπ ελεξγεί εθνχζηα,
ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πεξηνπζία δηαηίζεηαη θαηά ηε
δηαδηθαζία πηψρεπζεο·
«Τπεξεζία

Αθεξεγγπφηεηαο»

ζεκαίλεη

ηελ

Τπεξεζία

Αθεξεγγπφηεηαο φπσο απηή νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο
ηνπ πεξί πκβνχισλ Αθεξεγγπφηεηαο Νφκνπ.
Μεηαρείξηζε

37Β.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη

εγγπεηψλ ζην

αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ,

πιαίζην δηαδηθαζίαο

εγγπεηήο ηπγράλεη κεηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ

πηψρεπζεο.

παξφληνο άξζξνπ ζε ζρέζε κε εγγπήζεηο πνπ έδσζε γηα
επαιεζεχζηκα ρξέε πησρεχζαληα.

(2)(α)

ε πεξίπησζε πνπ ν πηζησηήο δελ ππνβάιεη ηελ
επαιήζεπζε εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο
φπσο πξνλνείηαη ζην Γεχηεξν Παξάξηεκα ηνπ
παξφληνο

Νφκνπ,

δελ

δηθαηνχηαη

λα

ιάβεη

δηθαζηηθά ή λνκηθά ή άιια κέηξα ελαληίνλ ηνπ
εγγπεηή ζε ζρέζε κε ηελ εγγχεζε·
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(β)

ν πηζησηήο ελεκεξψλεη ηνπο εγγπεηέο αλαθνξηθά
κε ηελ επαιήζεπζε θαη ηελ ελ ιφγσ απνδνρή ή
απφξξηςε

Γεχηεξν

δπλάκεη

ηνπ

Καλνληζκνχ

21

ηνπ

Γεχηεξνπ Παξαξηήκαηνο:

Παξάξηεκα.
Ννείηαη φηη, ε ελ ιφγσ ελεκέξσζε δελ
απνηειεί εηδνπνίεζε γηα θαηαβνιή πιεξσκψλ εθ
κέξνπο ηνπ εγγπεηή θαη δελ επεξεάδεη ην δηθαίσκα
ηνπ πηζησηή ή ηνπ εγγπεηή λα πξνζθχγεη ζην
Γηθαζηήξην, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ 22
Γεχηεξν

ηνπ Γεχηεξνπ Παξαξηήκαηνο.

Παξάξηεκα.
(3) ε πεξίπησζε εμαζθαιηζκέλνπ πηζησηή, ε επαιήζεπζε
πεξηιακβάλεη επηπιένλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε:
(α) Σελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο πνπ ππφθεηηαη
ζε εμαζθάιηζε, ε νπνία θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 37Α:
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε
πεξηνπζία ε νπνία ππφθεηηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ
κία εμαζθαιίζεηο, ε αμία ηεο πεξηνπζίαο πνπ
ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
επαιήζεπζεο θάζε εμαζθαιηζκέλνπ πηζησηή, ζα
είλαη ε αμία ηελ νπνία ν ελ ιφγσ εμαζθαιηζκέλνο
πηζησηήο αλακέλεη λα ιάβεη απφ ηελ πψιεζε ηεο ελ
ιφγσ πεξηνπζίαο,

ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηε

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ
εμαζθαιηζκέλσλ πηζησηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ε ελ
ιφγσ πεξηνπζία ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε, φπσο
απηή θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί
Μεηαβηβάζεσο θαη Τπνζεθεχζεσο Αθηλήησλ Νφκνπ·
(β) ην πνζφ ηνπ νθεηιφκελνπ ρξένπο ηνπ πησρεχζαληα
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πξνο ηνλ ζπγθεθξηκέλν εμαζθαιηζκέλν πηζησηή θαηά
ηελ εκεξνκελία ηεο επαιήζεπζεο, ην νπνίν

ζην

παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη σο “νθεηιφκελν ρξένο”.
(4) ε πεξίπησζε πνπ ε αμία ηεο πεξηνπζίαο ε νπνία
ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηελ επαιήζεπζε ηνπ
πηζησηή, θαηά ηελ εκεξνκελία γξαπηήο απνδνρήο ηεο
επαιήζεπζεο απφ ηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε ή ηνλ δηαρεηξηζηή,
ηζνχηαη ή μεπεξλά ηελ αμία ηνπ νθεηιφκελνπ ρξένπο, ν
εμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο δε δχλαηαη λα ιάβεη δηθαζηηθά ή
λνκηθά ή άιια κέηξα ελαληίνλ ηνπ εγγπεηή ζε ζρέζε κε
εγγχεζε.
(5) ε πεξίπησζε πνπ ε αμία ηεο πεξηνπζίαο ε νπνία
ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηελ επαιήζεπζε, είλαη
ρακειφηεξε

ηεο

αμίαο

ηνπ

νθεηιφκελνπ

ρξένπο,

ν

εμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο δελ δχλαηαη λα ιάβεη δηθαζηηθά ή
λνκηθά ή άιια κέηξα ελαληίνλ ηνπ εγγπεηή ζε ζρέζε κε ηελ
εγγχεζε γηα πνζφ κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ηεο δηαθνξάο
κεηαμχ ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο ε νπνία ππφθεηηαη ζε
εμαζθάιηζε θαη ηνπ πνζνχ ηνπ νθεηιφκελνπ ρξένπο, φπσο απηά
πεξηιακβάλνληαη ζηελ επαιήζεπζε.
(6) (α)

ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ εδαθίνπ (5), ην
πνζφ

ηεο

δηαθνξάο

κεηαμχ

ηεο

αμίαο

ηεο

πεξηνπζίαο ε νπνία ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε θαη
ηνπ πνζνχ ηνπ νθεηιφκελνπ ρξένπο, θαηαηάζζεηαη
σο κε εμαζθαιηζκέλν ρξένο γηα ζθνπνχο ηεο
πηψρεπζεο θαη ν ζρεηηθφο πηζησηήο ιακβάλεη
πιεξσκέο σο ηέηνην θαη’ αλαινγία (pari passu) κε
άιινπο κε εμαζθαιηζκέλνπο πηζησηέο·
(β)

αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (α)
ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, ζε πεξίπησζε πνπ
πεξηνπζία ε νπνία ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε
δηαηεζεί θαη ην θαζαξφ πνζφ ηεο δηάζεζεο είλαη
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κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ηεο εθηηκεκέλεο αμίαο
ηεο πεξηνπζίαο ε νπνία ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε,
ηφηε ν εμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο ζα δηθαηνχηαη λα
ιάβεη δηθαζηηθά ή λνκηθά ή άιια κέηξα ελαληίνλ
ηνπ εγγπεηή ζε ζρέζε κε ηελ εγγχεζε κφλν γηα ην
πνζφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ
ηεο δηάζεζεο θαη ηνπ νθεηιφκελνπ ρξένπο:
Ννείηαη φηη, ην πνζφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ
ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ηεο δηάζεζεο θαη ηνπ
νθεηιφκελνπ
εμαζθαιηζκέλν

ρξένπο

θαηαηάζζεηαη

ρξένο

γηα

σο

ζθνπνχο

κε
ηεο

πηψρεπζεο θαη ν ζρεηηθφο πηζησηήο ιακβάλεη
ηπρφλ

πιεξσκέο

σο

κε

εμαζθαιηζκέλνο

πηζησηήο, θαη' αλαινγία (pari passu) κε άιινπο κε
εμαζθαιηζκέλνπο πηζησηέο:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν
εγγπεηήο θαηέβαιε νπνηεζδήπνηε πιεξσκέο γηα
ην πνζφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο αμίαο ηεο
πεξηνπζίαο πνπ ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε θαη ηνπ
νθεηιφκελνπ ρξένπο πξηλ ηε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο
πεξηνπζίαο ηνπ πησρεχζαληα θαη ην θαζαξφ πνζφ
πνπ πξνέθπςε ηειηθά απφ ηέηνηα δηάζεζε είλαη
κεγαιχηεξν απφ ηελ αμία ηεο πεξηνπζίαο πνπ
ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε, ηφηε ν εμαζθαιηζκέλνο
πηζησηήο νθείιεη λα επηζηξέςεη ζηνλ εγγπεηή
νπνηνδήπνηε πνζφ πνπ απηφο θαηέβαιε, ην νπνίν
ππεξβαίλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ πνπ
πξνθχπηεη ηειηθά απφ ην θαζαξφ

πνζφ ηεο

δηάζεζεο ηεο πεξηνπζίαο θαη ηνπ νθεηιφκελνπ
ρξένπο.
(7) Σπρφλ θαηακεξηζκφο ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ πηζησηή
κεηαμχ

ησλ

εγγπεηψλ,

ησλ

νπνίσλ

ηα

νλφκαηα

πεξηιακβάλνληαη ζηελ επαιήζεπζε, γίλεηαη θαη’ εθαξκνγή ηεο
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αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο θαη
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο επηείθεηαο.

(8)(α)

Oη εγγπεηέο δχλαληαη λα θαηαβάιινπλ πνζά
κεληαίσο ζε ζρέζε κε ηελ επζχλε ηνπο πνπ
απνξξέεη απφ ηελ ελ ιφγσ εγγχεζε, θαη θαλέλαο
εγγπεηήο δελ θαηαβάιιεη πνζφ ην νπνίν μεπεξλά
ην πνζφ πνπ απνκέλεη κεηά απφ αθαίξεζε απφ ην
κεληαίν εηζφδεκα ηνπο, ηνπ ζπλφινπ ησλ:
(i) Λνγηθψλ εμφδσλ δηαβίσζεο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αθεξεγγπφηεηαο Φπζηθψλ
Πξνζψπσλ

(Πξνζσπηθά

ρέδηα

Απνπιεξσκήο θαη Γηάηαγκα Απαιιαγήο
Οθεηιψλ) Νφκνπ· θαη
(ii) ην ζχλνιν ησλ κεληαίσλ δφζεσλ πνπ ν ίδηνο
ν εγγπεηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ζε
ζρέζε κε ηηο δηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαηά ηελ
έθδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο πηψρεπζεο:
Ννείηαη φηη, ε ππνπαξάγξαθνο (ii)
εθαξκφδεηαη

κφλν

ζε

φζεο

εγγπήζεηο

πθίζηαλην πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
...(Ι) ηνπ 2015.

ηεο

ηζρχνο

ηνπ

πεξί

Πηψρεπζεο

(Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 2015·
(β)

ζε

πεξηπηψζεηο

ζηηο

νπνίεο

νη

εγγπεηέο

θαηαβάιινπλ πνζά κεληαίσο ζε ζρέζε κε ηελ
επζχλε ηνπο πνπ απνξξέεη απφ ηελ ελ ιφγσ
εγγχεζε, ε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ησλ κεληαίσλ
δφζεσλ, ζα είλαη ε ίδηα φπσο θαζνξίζηεθε ζηελ
αξρηθή ζχκβαζε κεηαμχ πησρεχζαληα θαη πηζησηή,
εθηφο εάλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ
δηαθνξεηηθά θαη ην επηηφθην δελ ζα είλαη κεγαιχηεξν
απφ ηελ ελ ιφγσ αξρηθή ζχκβαζε.
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(9) Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (8) ηζρχνπλ κφλν γηα πεξίνδν
...(Ι) ηνπ 2015. ηξηψλ εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί
Πηψρεπζεο (Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 2015 θαη ζα έρνπλ
εθαξκνγή κφλν ζε ζρέζε κε ρξέε γηα ηα νπνία ζπλάθζεθαλ
ζπκβάζεηο εγγχεζεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
ηζρχνο ηνπ πεξί Πηψρεπζεο (Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 2015:
Ννείηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ ζπλερίδνπλ
λα ηζρχνπλ γηα ηε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα κελαίσλ δφζεσλ,
ε θαηαβνιή ησλ νπνίσλ άξρηζε εληφο ησλ ηξηψλ εηψλ απφ ηελ
...(Ι) ηνπ 2015. εκεξνκελία

έλαξμεο

ηεο

ηζρχνο

ηνπ

πεξί

Πηψρεπζεο

(Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 2015, αλεμάξηεηα εάλ ε ζπλνιηθή
ρξνληθή δηάξθεηα ησλ κεληαίσλ δφζεσλ μεπεξλά ηε ζρεηηθή
πεξίνδν ησλ ηξηψλ εηψλ.
(10) Σν ζχλνιν ησλ νπνησλδήπνηε εθάπαμ πνζψλ θαη ηεο
θαζαξήο

παξνχζαο

αμίαο

ζεηξάο

πιεξσκψλ

πνπ

θαηαβάιινληαη απφ εγγπεηή θαζψο θαη ηπρφλ πιεξσκψλ πνπ
θαηαβάιινληαη γηα κε εμαζθαιηζκέλα ρξέε πξνο ζπγθεθξηκέλν
πηζησηή θαηά ηε δηαδηθαζία πηψρεπζεο, δελ δχλαηαη

λα

μεπεξλά ην πνζφ:
(α) Σεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο ε
νπνία ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε θαη ηνπ πνζνχ ηνπ
νθεηιφκελνπ ρξένπο, ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ
ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο πνπ ππφθεηηαη ζε
εμαζθάιηζε είλαη ρακειφηεξν ηνπ πνζνχ ηνπ
νθεηιφκελνπ

ρξένπο,

εάλ

πξφθεηηαη

γηα

εμαζθαιηζκέλν πηζησηή· ή
(β) ην ζπλνιηθφ ρξένο ζηελ επαιήζεπζε, εάλ πξφθεηηαη
γηα κε εμαζθαιηζκέλν πηζησηή:
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε θαηαβνιήο απφ ηνλ
εγγπεηή εθάπαμ πνζνχ, ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη
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νπνηεζδήπνηε πιεξσκέο θαηαβιήζεθαλ πξνο ηνλ
πηζησηή θαηά ηε δηαδηθαζία πηψρεπζεο.
(11) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ
λφκνπ, θακία αγσγή πνπ αθνξά εγγχεζε ζε ζρέζε κε
επαιεζεχζηκν ρξένο δελ εγείξεηαη απφ πηζησηή ελαληίνλ
εγγπεηή κεηά ηελ πάξνδν δπν εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
γξαπηήο απνδνρήο ηεο επαιήζεπζεο απφ ηνλ Δπίζεκν
Παξαιήπηε ή ηνλ δηαρεηξηζηή:
Ννείηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ ηζρχνπλ γηα
ηα δηαηάγκαηα πηψρεπζεο ηα νπνία ζα εθδνζνχλ κεηά ηελ
...(Ι) ηνπ 2015. εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί

Πηψρεπζεο

(Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 2015.
(12) Όηαλ νπνηνζδήπνηε εγγπεηήο, θαηέβαιε νιφθιεξν ην
πνζφ πνπ πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ
εδαθίνπ (5), ζε πηζησηή δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
ηέηνηνο εγγπεηήο, κε ηελ θαηαβνιή ηέηνηαο πιεξσκήο
θαζίζηαηαη κε εμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο σο πξνο ην πνζφ
πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ελ ιφγσ πιεξσκή θαη έρεη φια ηα
δηθαηψκαηα

κε

εμαζθαιηζκέλνπ

πηζησηή

έλαληη

ηεο

πεξηνπζίαο ηνπ πησρεχζαληα, θαη νη απαηηήζεηο ηνπ έρνπλ ηελ
ίδηα πξνηεξαηφηεηα κε απηέο ησλ άιισλ κε εμαζθαιηζκέλσλ
πηζησηψλ.
(13) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ
λφκνπ, θακία αγσγή απφ εγγπεηή ελαληίνλ ηνπ πησρεχζαληα ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπλεγγπεηή ζε ζρέζε κε επαιεζεχζηκν
ρξένο δελ εγείξεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ εηψλ απφ ηελ
εκεξνκελία θαηαβνιήο πιεξσκήο απφ ηνλ εγγπεηή ζηνλ
πηζησηή αλαθνξηθά κε ρξένο ηνπ πησρεχζαληα:
Ννείηαη φηη, νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ
ηζρχνπλ γηα ηα δηαηάγκαηα πηψρεπζεο ηα νπνία ζα εθδνζνχλ
...(Ι) ηνπ 2015. κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί Πηψρεπζεο
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(Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 2015.
(14) ε πεξίπησζε αθχξσζεο ηνπ δηαηάγκαηνο πηψρεπζεο
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 22 ή 31 ή απνθαηάζηαζεο ηνπ
πησρεχζαληα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 27 πηζησηήο δελ δχλαηαη
λα επηβάιεη ηελ ππνρξέσζε εγγπεηή ζε ζρέζε κε ηελ επζχλε
ηνπ αλαθνξηθά κε ρξένο, ζην βαζκφ πνπ ην ελ ιφγσ ρξένο
απνηειεί εμαζθαιηζκέλν ρξένο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ:
Ννείηαη φηη, νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο ηζρχνπλ γηα ηα
δηαηάγκαηα πηψρεπζεο ηα νπνία ζα εθδνζνχλ κεηά ηελ
...(Ι) ηνπ 2015. εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί Πηψρεπζεο
(Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 2015.
(15) ε πεξίπησζε αθχξσζεο ηνπ δηαηάγκαηνο πηψρεπζεο
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 22 ή 31 ή απνθαηάζηαζεο ηνπ
πησρεχζαληα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 27, ν εγγπεηήο ζα είλαη
ππεχζπλνο γηα ην πνζφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο αμίαο ηεο
πεξηνπζίαο ε νπνία ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε θαη ηνπ πνζνχ
ηνπ

νθεηιφκελνπ

ρξένπο

ηνπ

πησρεχζαληα

θαηά

ηελ

εκεξνκελία ηεο επαιήζεπζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ
ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο πνπ ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε είλαη
ρακειφηεξν

ηνπ

πνζνχ

ηνπ

νθεηιφκελνπ

ρξένπο

ηνπ

πησρεχζαληα θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο επαιήζεπζεο, εάλ
πξφθεηηαη γηα εμαζθαιηζκέλν πηζησηή, ή ην ζπλνιηθφ ρξένο
ζηελ επαιήζεπζε, εάλ πξφθεηηαη γηα αλεμαζθάιηζην πηζησηή,
κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε πνζψλ έρνπλ
απνπιεξσζεί απφ ηνλ πησρεχζαληα ή εγγπεηή.
(16) Η

απηνδίθαηε

απνθαηάζηαζε

ηνπ

πησρεχζαληα

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 27Α δελ επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

29.

Σν εδάθην (6) ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ

άξζξνπ 38 ηνπ

αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο «πξνο ελλέα ηνηο εθαηφ εηεζίσο» (ηξίηε γξακκή) απφ ηε
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βαζηθνχ λφκνπ.

θξάζε «φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα».

Σξνπνπνίεζε ηνπ 30.

Σν άξζξν 39 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν άξζξν:

βαζηθνχ λφκνπ κε
ηελ
αληηθαηάζηαζε
ηνπ άξζξνπ 39
απηνχ.
«Αλαβνιή

39.

ε πεξίπησζε θήξπμεο ζε πηψρεπζε ηνπ ελφο εθ ησλ

απαηηήζεσλ

δχν ζπδχγσλ, νπνηαδήπνηε ρξήκαηα ή άιιε πεξηνπζία, πνπ

ηνπ ζπδχγνπ

ηνπ δάλεηζε ή ηνπ εκπηζηεχζεθε ν έηεξνο ζχδπγνο γηα ηνπο

ή ηεο ζπδχγνπ.

ζθνπνχο ηνπ εκπνξίνπ ή ηεο επηρείξεζήο πνπ δηεμάγεηαη απφ
απηφλ,

ζεσξνχληαη

σο

ζηνηρεία

ηνπ

ελεξγεηηθνχ

ηεο

πεξηνπζίαο ηνπ θαη ν έηεξνο ζχδπγνο δελ δηθαηνχηαη λα
απαηηήζεη κέξηζκα σο πηζησηήο ζε ζρέζε κε ηα ελ ιφγσ
ρξήκαηα ή πεξηνπζία, κέρξηο φηνπ ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη
έλαληη αληηπαξνρήο, ζε ρξήκα ή ρξεκαηηθή αμία, απαηηήζεηο
ησλ άιισλ πηζησηψλ ηνπ πησρεχζαληα ζπδχγνπ.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

31.

Σν άξζξν 42 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

άξζξνπ 42 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (γ) απηνχ απφ ηελ αθφινπζε
λέα παξάγξαθν:
«Κεθ. 6.
11 ηνπ 1965

(γ)

αλεμάξηεηα απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πεξί
Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο Νφκνπ:

161 ηνπ 1989
228 ηνπ 1989
51(Ι) ηνπ 1999
134(Ι) ηνπ 1999
58(Ι) ηνπ 2003
66(Ι) ηνπ 2004
138(Ι) ηνπ 2006
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62(Ι) ηνπ 2014
101(Ι) ηνπ 2014
138(Ι) ηνπ 2014.
(i) Βηβιία, εξγαιεία θαη άιια αληηθείκελα ή
εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
ηνλ

πησρεχζαληα

αλαγθαία

γηα

ηελ

θαη

είλαη

ινγηθά

απαζρφιεζε

ή

επηρείξεζή ηνπ, ζπλνιηθήο αμίαο πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηηο έμη ρηιηάδεο επξψ (€6.000),
ψζηε λα πξαγκαηνπνηεί ν

ίδηνο

ηηο

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ· θαη
(ii) έλα φρεκα, αμίαο κέρξη ηξηψλ ρηιηάδσλ
επξψ (€3.000), φηαλ ηνχην είλαη εχινγα
αλαγθαίν, ψζηε ν πησρεχζαο λα θέξεη ζε
πέξαο ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηέο
ηνπ:
Ννείηαη φηη, φηαλ πησρεχζαο ή
εμαξηψκελφο ηνπ είλαη πξφζσπν κε
αλαπεξία θαη ην φρεκα ηνπ έρεη εηδηθά
ζρεδηαζηεί ή πξνζαξκνζζεί γηα ηε ρξήζε
απφ ηνλ πησρεχζαληα ή ηνλ εμαξηψκελν
ηνπ, ηφηε ην φρεκα απηφ εμαηξείηαη ηεο
δηαδηθαζίαο πηψρεπζεο· θαη
(iii) νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη ζπζθεπέο πνπ είλαη
ινγηθά αλαγθαίεο γηα ηελ δηαηήξεζε ελφο
ηθαλνπνηεηηθνχ βηνηηθνχ επηπέδνπ γηα ηνλ
πησρεχζαληα θαη ηνπο εμαξησκέλνπο ηνπ:
Ννείηαη φηη, φηαλ πησρεχζαο ή
εμαξηψκελφο ηνπ είλαη πξφζσπν κε
αλαπεξία, νπνηνζδήπνηε εμνπιηζκφο ή
έπηπια ή ελδπκαζία ή νηηδήπνηε άιιν
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έρεη εηδηθά ζρεδηαζηεί ή πξνζαξκνζζεί γηα
ηε ρξήζε απφ ηνλ πησρεχζαληα ή ηνλ
εμαξηψκελφ

ηνπ,

εμαηξείηαη

ηεο

δηαδηθαζίαο πηψρεπζεο· θαη
(iv) φηαλ ν πησρεχζαο ή εμαξηψκελνί ηνπ
παξαθνινπζνχλ
κέζεο,

καζήκαηα

αλψηεξεο

δεκνηηθήο,

ή

αλψηαηεο

εθπαίδεπζεο, ηα βηβιία, πιηθά θαη άιια
είδε

εμνπιηζκνχ

πνπ

είλαη

εχινγα

αλαγθαία ζηνλ πησρεχζαληα ή ζηνπο
εμαξησκέλνπο

ηνπ,

αλάινγα

κε

ηελ

πεξίπησζε, γηα λα ζπκκεηέρεη θαη λα
νινθιεξψζεη απηά ηα καζήκαηα·»· θαη
(β) κε ηελ πξνζζήθε ζηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ (δ) απηνχ, ακέζσο
κεηά ηε ιέμε “Ννείηαη” ηεο ιέμεο “πεξαηηέξσ” θαη ηελ πξνζζήθε, πξηλ
απφ ηελ ελ ιφγσ επηθχιαμε, ηεο αθφινπζεο λέαο επηθχιαμεο:
«Ννείηαη φηη, ε παξνχζα πξφλνηα εθαξκφδεηαη κφλνλ εάλ ην εηήζην
αζθάιηζηξν ηέηνηαο αζθάιηζεο δελ ππεξβαίλεη ηα εμαθφζηα επξψ
(€600).».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

32.

Σν άξζξν 43 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

άξζξνπ 43 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ σο αθνινχζσο:
(i) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζ’ απηφ ηεο ιέμεο «παξαιαβήο» (πξψηε
γξακκή) απφ ηε ιέμε «πηψρεπζεο»· θαη
(ii) κε ηελ πξνζζήθε ζ’ απηφ, ακέζσο κεηά ηε ιέμε «πησρεχζαληα»
(δεχηεξε

γξακκή)

ηεο

θξάζεο

«ή

απνθαηαζηαζέληα

πησρεχζαληα»·
(β) κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εδαθίνπ (2) απηνχ σο αθνινχζσο:
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(i)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζ’ απηφ ηεο ιέμεο «παξαιαβήο» (πξψηε
γξακκή) απφ ηε ιέμε «πηψρεπζεο»· θαη

(ii)

κε ηελ πξνζζήθε ζ’ απηφ, ακέζσο κεηά ηε ιέμε «πησρεχζαληα»,
(δεχηεξε

γξακκή)

ηεο

θξάζεο

«ή

απνθαηαζηαζέληα

πησρεχζαληα»· θαη
(γ) κε ηελ πξνζζήθε, ζην εδάθην (3) απηνχ, ακέζσο κεηά ηε ιέμε
«πησρεχζαληα» (δεχηεξε γξακκή) ηεο θξάζεο «ή απνθαηαζηαζέληα
πησρεχζαληα».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

33. Σν άξζξν 45 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

άξζξνπ 45 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ σο αθνινχζσο:

(i)

Mε ηελ αληηθαηάζηαζε ζ’ απηφ ηεο θξάζεο «Αλ θαηαζρεζνχλ
εκπνξεχκαηα ηνπ ρξεψζηε ζε δηαδηθαζία εθηέιεζεο θαη» (πξψηε θαη
δεχηεξε γξακκή) απφ ηε θξάζε «ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία
εκπνξεχκαηα ηνπ ρξεψζηε θαηαζρεζνχλ κέζα ζηα πιαίζηα δηαδηθαζίαο
εθηέιεζεο θαη»· θαη

(ii) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζ’ απηφ ηεο ιέμεο «παξαιαβήο» (πέκπηε γξακκή)
απφ ηε ιέμε «πηψρεπζεο»· θαη
(β) κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εδαθίνπ (2) απηνχ σο αθνινχζσο:

(i)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζ’ απηφ ησλ ιέμεσλ «ηηο είθνζη ιίξεο» (δεχηεξε
γξακκή) απφ ηε θξάζε «ηα ρίιηα επξψ (€1.000)»· θαη

(ii) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζ’ απηφ ηεο θξάζεο «ηνπ ρξεψζηε, θαη εθδίδεηαη
ελαληίνλ ηνπ ρξεψζηε δηάηαγκα παξαιαβήο,» (έβδνκε θαη φγδνε
γξακκή) απφ ηε θξάζε «ηνπ ρξεψζηε θαη εθδίδεηαη ελαληίνλ ηνπ ηδίνπ
δηάηαγκα πηψρεπζεο,».
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Σξνπνπνίεζε ηνπ

34.

Σν άξζξν 46 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

άξζξνπ 46 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ σο αθνινχζσο:

(i)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζ’ απηφ ηεο ιέμεο «ζηε», ακέζσο κεηά ηε ιέμε
«γίλεηαη» (ηξίηε γξακκή), απφ ηε ιέμε «ζε»·

(ii) κε ηε δηαγξαθή απφ απηφ ηεο ιέμεο «ηεο», ακέζσο κεηά ηε ιέμε «ππέξ»
(ηέηαξηε γξακκή)·
(iii) κε ηελ πξνζζήθε ζ’ απηφ, ακέζσο κεηά ηε ιέμε «δηθαίσκα» (πέκπηε
γξακκή) ησλ ιέμεσλ «ηνπ ή»·
(iv) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζ’ απηφ ηεο ιέμεο «ηνπ», ακέζσο κεηά ηε ιέμε
«ζπδχγνπ» (πέκπηε γξακκή) απφ ηηο ιέμεηο «ηεο ή ηνπ, αληίζηνηρα,»· θαη
(v) κε ηελ αληηθαηάζηαζε α’ απηφ ηεο ιέμεο «δχν» (έβδνκε γξακκή) απφ ηε
ιέμε «ηξία»· θαη
(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (3) απηνχ, ηεο ιέμεο «δχν» (δεχηεξε
γξακκή) απφ ηε ιέμε «ηξία».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

35.

Σν άξζξν 49 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

άξζξνπ 49 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (1) απηνχ ηεο θξάζεο «Ακέζσο κε ηελ
θήξπμε ρξεψζηε ζε πηψρεπζε» (πξψηε γξακκή) απφ ηε θξάζε «Με ηελ
θήξπμε ρξεψζηε ζε πηψρεπζε»· θαη
(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (4) απηνχ απφ ην αθφινπζν λέν εδάθην:
«(4) Γηα λα πξνρσξήζεη ν Δπίζεκνο Παξαιήπηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ζε
εθπνίεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ δηαηάγκαηνο πηψρεπζεο θαη πξηλ ηελ
αθχξσζή ηνπ, ζα πξέπεη ε αμία ηεο πεξηνπζίαο ε νπνία ζα εθπνηεζεί λα
είλαη κεγαιχηεξε απφ ην θφζηνο ηεο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ
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εθπνίεζε θαη ηε δηαλνκή, δηαθνξεηηθά ε πεξηνπζία ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ
πησρεχζαληα.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

36.

Σν άξζξν 51 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή απφ απηφ ησλ

άξζξνπ 51 ηνπ

ιέμεσλ «ή ρξεψζηε ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε δηάηαγκα παξαιαβήο» (ηξίηε

βαζηθνχ λφκνπ.

γξακκή), «ή ηνπ ρξεψζηε» (ηέηαξηε γξακκή), «ή ηνπ ρξεψζηε» (έθηε θαη έβδνκε
γξακκή), «ή ν ρξεψζηεο» (φγδνε γξακκή), «ή ηνπ ρξεψζηε» (έλαηε γξακκή), «ή
ρξεψζηε ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε δηάηαγκα παξαιαβήο» (δέθαηε θαη ελδέθαηε
γξακκή).

Σξνπνπνίεζε ηνπ

37.

Σν άξζξν 52 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

άξζξνπ 52 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ σο αθνινχζσο:

(i)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζ’ απηφ ησλ ιέμεσλ «ιεηηνπξγφο ή γξαθέαο, ν
νπνίνο» (πξψηε γξακκή) απφ ηηο ιέμεηο «άηνκν, ην νπνίν»· θαη

(ii) κε ηελ πξνζζήθε ζ’ απηφ, ακέζσο κεηά ηε ιέμε «Κπβέξλεζεο»
(δεχηεξε γξακκή) ησλ ιέμεσλ «ή λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ
δηθαίνπ»·
(β) κε ηελ πξνζζήθε, ζην εδάθην (2) απηνχ, ακέζσο κεηά ηε ιέμε «Λνγηζηή»
(ηξίηε γξακκή) ηεο θξάζεο «ή ην ινγηζηήξην ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ
δεκνζίνπ δηθαίνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε»· θαη
(γ) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (2) απηνχ, ησλ αθφινπζσλ λέσλ
εδαθίσλ (3), (4) θαη (5):
«(3) Αλ ν πησρεχζαο είλαη κέινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ππάιιεινο
λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή ππάιιεινο θπζηθνχ πξνζψπνπ, ή
είλαη απηνεξγνδνηνχκελνο, ν δηαρεηξηζηήο ζα εηζπξάμεη γηα δηαλνκή κεηαμχ
ησλ πηζησηψλ, ηφζν κέξνο απφ ηηο απνδνρέο ή ην κηζζφ ηνπ πησρεχζαληα,
φπσο ην Γηθαζηήξην δπλαηφ λα δηαηάμεη, κεηά απφ αίηεζε ηνπ δηαρεηξηζηή.
(4) Καηά ηελ έθδνζε δηαηάγκαηνο δπλάκεη ησλ εδαθίσλ (1), (2) ή (3), ην
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Γηθαζηήξην δχλαηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα
ινγηθά έμνδα δηαβίσζεο, φπσο απηέο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ
πεξί

Αθεξεγγπφηεηαο

Φπζηθψλ

Πξνζψπσλ

(Πξνζσπηθά

ρέδηα

Απνπιεξσκήο θαη Γηάηαγκα Απαιιαγήο Οθεηιψλ) Νφκν.
(5) Η δηάξθεηα ηνπ δηαηάγκαηνο δπλάκεη ησλ εδαθίσλ (1), (2) ή (3) δελ
δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε αλεμαξηήησο ηεο επέιεπζεο ηεο
απηνδίθαηεο απνθαηάζηαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 27Α .».
Σξνπνπνίεζε

38.

Σν άξζξν 54 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

ηνπ άξζξνπ 54
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.
(α) Με ηελ πξνζζήθε ζηνλ πιαγηφηηηιν απηνχ, ακέζσο κεηά ηε ιέμε
«πεξηνπζία» ηεο θξάζεο «θαη εμνπζία ζπλδηαιιαγήο εμαζθαιηζκέλεο
πεξηνπζίαο»·
(β) κε ηελ αξίζκεζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ζε εδάθην (1)· θαη
(γ) κε ηελ πξνζζήθε ζην ηέινο ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ, φπσο απηφ έρεη
αλαξηζκεζεί, ησλ αθφινπζσλ λέσλ εδαθίσλ (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
θαη (10):
«(2) Καηφπηλ αίηεζεο απφ ηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε ή ην δηαρεηξηζηή, αλ
ην Γηθαζηήξην ηθαλνπνηεζεί φηη ε δηάζεζε νπνηαζδήπνηε εμαζθαιηζκέλεο
πεξηνπζίαο ηνπ πησρεχζαληα, κε ή ρσξίο άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ε
νπνία ππφθεηηαη ζε εμαζθάιηζε πξνο φθεινο εμαζθαιηζκέλνπ πηζησηή,
ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε επλντθφηεξε ξεπζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πησρεχζαληα απφ άιιε πνπ ζα ιάκβαλε
ρψξα, ην Γηθαζηήξην δχλαηαη, δηά δηαηάγκαηνο κε ην νπνίν πεξηέξρεηαη ε
εμαζθαιηζκέλε πεξηνπζία ζην φλνκα ηνπ Δπίζεκνπ Παξαιήπηε ή ηνπ
δηαρεηξηζηή, αληίζηνηρα, λα ιάβεη ζηε θχιαμή ηνπ ηελ εμαζθαιηζκέλε
πεξηνπζία γηα ην ζθνπφ δηάζεζήο ηεο ή ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ ζε
ζρέζε κε απηή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, σο εάλ λα κελ ππφθεηηαη ζηελ
εμαζθάιηζε.
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(3) Όπνπ δηαηίζεηαη πεξηνπζία ζχκθσλα κε ην εδάθην (2), ν θάηνρνο ηεο
εμαζθάιηζεο ζα έρεη ηελ ίδηα πξνηεξαηφηεηα αλαθνξηθά κε ηελ νπνηαδήπνηε
πεξηνπζία ηνπ πησρεχζαληα, ε νπνία άκεζα ή έκκεζα αληηπξνζσπεχεη ηελ
πεξηνπζία πνπ δηαηίζεηαη φπσο ζα είρε αλαθνξηθά κε ηελ πεξηνπζία πνπ
ππφθεηηαη ζηελ εμαζθάιηζε.
(4) Δθηφο

φπνπ

πξνλνείηαη

δηαθνξεηηθά

ζην

παξφλ

άξζξν,

εμαζθαιηζκέλε πεξηνπζία δελ ζα δηαηεζεί γηα πνζφ κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ
ηεο εμαζθάιηζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
εμαζθαιηζκέλνπ πηζησηή.
(5) Σν δηάηαγκα ηνπ Γηθαζηεξίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (2), ζα
πεξηιακβάλεη φξν φηη ηα θαζαξά έζνδα απφ ηε δηάζεζε θαηά πξνηεξαηφηεηα
ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πξψηα γηα εμφθιεζε ησλ πνζψλ πνπ εμαζθαιίδνληαη
κε ηελ επηβάξπλζε θαη ην νπνηνδήπνηε ππφινηπν ζα ρξεζηκνπνηείηαη πξνο
φθεινο ησλ κε εμαζθαιηζκέλσλ πηζησηψλ.
(6) Όπνπ ν Δπίζεκνο Παξαιήπηεο ή ν δηαρεηξηζηήο πξνηίζεηαη λα
ρξεζηκνπνηήζεη ή λα δηαζέζεη εμαζθαιηζκέλε πεξηνπζία, θνηλνπνηεί ηελ
πξφζεζή ηνπ απηή ζηνλ εμαζθαιηζκέλν πηζησηή, ν νπνίνο, αλ ην επηζπκεί,
δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη ζην Γηθαζηήξην θαηά ηεο απφθαζεο απηήο ηνπ
Δπίζεκνπ Παξαιήπηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν Δπίζεκνο
Παξαιήπηεο ή ν δηαρεηξηζηήο πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη εμαζθαιηζκέλε
πεξηνπζία γηα πνζφ κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ ηεο εμαζθάιηζεο θαη ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε

έγγξαθε

γλψκε

ηνπ

εμαζθαιηζκέλνπ

πηζησηή,

ν

εμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο δχλαηαη λα αηηεζεί ζην Γηθαζηήξην γηα ηελ
εμέηαζε ηεο πξνηηζέκελεο δηάζεζεο ηνπ Δπίζεκνπ Παξαιήπηε ή ηνπ
δηαρεηξηζηή.
(7) Οη πξνλνκηνχρνη πηζησηέο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν,
δελ ζα έρνπλ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή πξνηεξαηφηεηα αλαθνξηθά κε ην πξντφλ
ηεο δηάζεζεο εμαζθαιηζκέλεο πεξηνπζίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα
εμφθιεζε ησλ πνζψλ πνπ εμαζθαιίδνληαη κε ηελ επηβάξπλζε, αιιά ζα έρνπλ
δηθαίσκα πξνηεξαηφηεηαο αλαθνξηθά κε ην νπνηνδήπνηε ππφινηπν.
(8) ε πεξίπησζε πνπ αθίλεηε πεξηνπζία βαξχλεηαη κε νπνηνδήπνηε
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εκπξάγκαην βάξνο, πξνγελέζηεξν ηεο εγγξαθήο ηνπ δηαηάγκαηνο πηψρεπζεο
ζην Σκήκα

Κηεκαηνινγίνπ

θαη

Υσξνκεηξίαο,

απαηηείηαη ε έγγξαθε

δήισζε/ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ελππφζεθνπ δαλεηζηή ή θαηφρνπ
εκπξάγκαηνπ βάξνπο ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, απφθαζε Γηθαζηεξίνπ
πνπ λα εμνπζηνδνηεί ηελ εθπνίεζε ή δηάζεζε ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ ρσξίο
ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ελππφζεθνπ δαλεηζηή ή ηνπ θαηφρνπ
εκπξάγκαηνπ βάξνπο, ππφ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ην Γηθαζηήξην ήζειε
θαζνξίζεη.
(9) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ πεξί
Μεηαβηβάζεσο θαη Τπνζεθεχζεσο Αθηλήησλ Νφκνπ, γηα ηελ κεηεγγξαθή ηνπ
αθηλήηνπ, ν Δπίζεκνο Παξαιήπηεο ή ν δηαρεηξηζηήο γηα ηνπο ζθνπνχο
εθπνίεζεο θαη/ή δηάζεζεο ελππφζεθνπ αθηλήηνπ ζα κεξηκλά λα δηαζθαιίζεη ηε
κεηαβίβαζε θαη ηελ εγγξαθή ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ ζην φλνκα ηνπ
αγνξαζηή, ειεχζεξν απφ θάζε κνξθήο εκπξάγκαην βάξνο, εμαζθαιίδνληαο
γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηελ έγγξαθε δήισζε/ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηφρνπ
εκπξαγκάηνπ βάξνπο ή απφθαζε Γηθαζηεξίνπ πνπ λα δηαηάζζεη ή λα
εμνπζηνδνηεί ηελ κεηαβίβαζε ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ ειεχζεξν απφ θάζε
εκπξάγκαην βάξνο ψζηε ην αξκφδην Δπαξρηαθφ Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν λα
πξνβεί ζηελ ζρεηηθή εγγξαθή ζην Κηεκαηηθφ Μεηξψν:
Ννείηαη φηη, ζηελ πξναλαθεξφκελε έγγξαθε δήισζε/ζπγθαηάζεζε ζα
αλαθέξεηαη ξεηά ε ππνρξέσζε ηνπ ελππφζεθνπ δαλεηζηή ή ηνπ θαηφρνπ ηνπ
εκπξάγκαηνπ βάξνπο, λα απνζχξεη ή/θαη λα εμαιείςεη ή/θαη λα αθπξψζεη ηελ
ππνζήθε ή ην εκπξάγκαην βάξνο.
(10) “Δμαζθάιηζε” ή “εμαζθαιηζκέλε πεξηνπζία” γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε εκπξάγκαην βάξνο ή απαγφξεπζε
ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Μεηαβηβάζεσο θαη Τπνζεθεχζεσο Αθηλήησλ Νφκν,
θαζψο

θαη

νπνηαδήπνηε

επηβάξπλζε,

δηθαίσκα

επίζρεζεο

ή άιιε

εμαζθάιηζε.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

39.

Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ

άξζξνπ 55 ηνπ

πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε ιέμε «επηηξνπήο» (πξψηε γξακκή), ησλ ιέμεσλ «φπνπ

βαζηθνχ λφκνπ.

απηή ππάξρεη,».
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Σξνπνπνίεζε ηνπ

40.

ην άξζξν 57 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή απφ απηφ ηεο

άξζξνπ 57 ηνπ

ιέμεο «αγαζά» (πξψηε θαη πέκπηε γξακκή).

βαζηθνχ λφκνπ.
Σξνπνπνίεζε ηνπ

41.

Σν άξζξν 58 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

άξζξνπ 58 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (4) απηνχ ηεο θξάζεο «ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο» (δεχηεξε γξακκή) απφ ηε θξάζε «ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ δηαρεηξηζηή ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπίζεκνπ Παξαιήπηε, εάλ
ν δηαρεηξηζηήο δελ έρεη ηε δηθή ηνπ ηζηνζειίδα»·
(β) κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εδαθίνπ (7) απηνχ σο αθνινχζσο:

(i)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε απφ απηφ ηεο θξάζεο «ηνπ δηαηάγκαηνο
παξαιαβήο ή ηνπ δηαηάγκαηνο θήξπμεο ηνπ ρξεψζηε ζε πηψρεπζε»
(δεχηεξε θαη ηξίηε γξακκή) απφ ηε θξάζε «ηνπ δηαηάγκαηνο
πηψρεπζεο»· θαη

(ii) κε ηε δηαγξαθή απφ απηφ ησλ ιέμεσλ «ζην ρξεψζηε ή» (ηξίηε γξακκή)·
θαη
(γ) κε ηε δηαγξαθή απφ ην εδάθην (8) απηνχ ηεο θξάζεο «ηνπ δηαηάγκαηνο
παξαιαβήο» (δεχηεξε θαη ηξίηε γξακκή).
Σξνπνπνίεζε ηνπ

42.

Σα εδάθηα (1) θαη (2) ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ

άξζξνπ 65 ηνπ

πξνζζήθε ζ’ απηά, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο «επνπηηθήο επηηξνπήο,» (πξψηε γξακκή),

βαζηθνχ λφκνπ.

ησλ ιέμεσλ «φπνπ ππάξρεη,».

Σξνπνπνίεζε ηνπ

43.

Σν άξζξν 70 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

άξζξνπ 70 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηε δηαγξαθή απφ ηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (1) απηνχ ηεο ιέμεο
«πξνζσξηλφο» (πξψηε γξακκή) θαη ηεο θξάζεο «θαη, φηαλ δελ δηνξίζηεθε
εηδηθφο δηαρεηξηζηήο, λα ελεξγεί σο δηαρεηξηζηήο απηήο» (δεχηεξε θαη ηξίηε
γξακκή)· θαη
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(β) κε ηε δηαγξαθή ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ εδαθίνπ (2) απηνχ θαη κε ηελ
αληηθαηάζηαζε ζηελ αξρή ηεο επηθχιαμεο απηνχ ησλ ιέμεσλ «Ννείηαη φηη,
φηαλ ρξεψζηεο» απφ ηηο ιέμεηο «Όηαλ πησρεχζαο».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

44.

Σν άξζξν 74 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ

άξζξνπ 74 ηνπ

εδαθίνπ (3) απηνχ, απφ ην αθφινπζν λέν εδάθην:

βαζηθνχ λφκνπ.
«(3) Ο δηαρεηξηζηήο, ζε θάζε πεξίπησζε ελεξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ πεξί πκβνχισλ
Αθεξεγγπφηεηαο Νφκνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

45.

Σν άξζξν 75 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή απφ απηφ ηεο

άξζξνπ 75 ηνπ

ιέμεο «ρξεψζηεο» (πξψηε γξακκή).

βαζηθνχ λφκνπ.
Σξνπνπνίεζε ηνπ

46.

Σν άξζξν 76 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ θαηαξγείηαη.

47.

Σν άξζξν 77 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν άξζξν:

βαζηθνχ λφκνπ κε
ηελ θαηάξγεζε
ηνπ άξζξνπ 76
απηνχ.
Σξνπνπνίεζε ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ
κε ηελ
αληηθαηάζηαζε
ηνπ άξζξνπ 77
απηνχ.
«Ακνηβή

77.

Η ακνηβή ηνπ δηαρεηξηζηή ππνινγίδεηαη φπσο εθείλε πνπ

δηαρεηξηζηή.

ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ελεξγεί ν Δπίζεκνο Παξαιήπηεο

Δπίζεκε

ππφ ηέηνηα ηδηφηεηα φπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο πεξί Πηψρεπζεο

Δθεκεξίδα,

(Σέιε θαη Γηθαηψκαηα ηνπ Δπίζεκνπ Παξαιήπηε) Καλνληζκνχο,

Παξάξηεκα

εθηφο

Σξίην (Ι):

πηζησηψλ.».

αλ

απνθαζηζηεί

1.2.2013.
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δηαθνξεηηθά

απφ

ηε

ζπλέιεπζε

Σξνπνπνίεζε ηνπ

48.

Σν άξζξν 78 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

άξζξνπ 78 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηε δηαγξαθή απφ ην εδάθην (1) απηνχ ησλ ιέμεσλ «ή δηεπζχλσλ
δηαρεηξηζηήο» (πξψηε γξακκή)· θαη
(β) κε ηε δηαγξαθή απφ ην εδάθην (3) απηνχ ησλ ιέμεσλ «δηεπζπλφλησλ
δηαρεηξηζηψλ,» (πξψηε γξακκή).
Σξνπνπνίεζε ηνπ

49.

To άξζξν 79 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

άξζξνπ 79 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ιέμεσλ «ηηο πελήληα ιίξεο» (έλαηε γξακκή) κε ηηο
ιέμεηο θαη αξηζκφ «ηα ρίιηα επξψ (€1.000)»· θαη
(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (α) απηνχ απφ ηελ αθφινπζε λέα
παξάγξαθν:
«(α) ζα πιεξψλεη ηφθν κε επηηφθην δέθα ηνηο εθαηφλ (10%) εηεζίσο γηα ην
πνζφ πέξαλ ησλ ρίιησλ επξψ (€1.000) πνπ έρεη ζηα ρέξηά ηνπ·».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

50.

Σν άξζξν 81 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην

άξζξνπ 81 ηνπ

εδάθην (1) απηνχ ηεο ιέμεο «ηξεηο» (δεχηεξε γξακκή) απφ ηε ιέμε «έμη».

βαζηθνχ λφκνπ.
Σξνπνπνίεζε ηνπ

51.

Σν άξζξν 103 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

άξζξνπ 103 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (1) απηνχ ησλ ιέμεσλ θαη ηνπ αξηζκνχ
«είθνζη ρηιηάδεο επξψ (€20.000)» (ηέηαξηε γξακκή) απφ ηηο ιέμεηο θαη ηνλ
αξηζκφ «ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ (€30.000)»· θαη
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(β) κε ηε δηαγξαθή ηεο ηειείαο ζην ηέινο ηνπ εδαθίνπ (2) απηνχ θαη ηελ
πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ησλ ιέμεσλ «ή πησρεχζαληα.».

Σξνπνπνίεζε ηνπ

52.

Σν άξζξν 114 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζ’ απηφ

άξζξνπ 114 ηνπ

ησλ ιέμεσλ «ηνπ ρξεψζηε ή ηεο ζπδχγνπ ηνπ» (πξψηε γξακκή) απφ ηηο ιέμεηο

βαζηθνχ λφκνπ.

«πησρεχζαληα ή πησρεχζαζαο ή ησλ ζπδχγσλ απηψλ».

Σξνπνπνίεζε ηνπ

53.

άξζξνπ 117 ηνπ

αληηθαηάζηαζε ζ’ απηήλ ησλ ιέμεσλ «δέθα ιηξψλ ή πέξαλ ησλ δέθα ιηξψλ» (δεχηεξε

βαζηθνχ λφκνπ.

γξακκή) απφ ηηο ιέμεηο «εμαθνζίσλ πελήληα επξψ ή πέξαλ ησλ εμαθνζίσλ πελήληα

Η παξάγξαθνο (α) ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ

επξψ (€650)».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

54.

Σν άξζξν 119 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή απφ απηφ ησλ

άξζξνπ 119 ηνπ

ιέμεσλ «ν νπνίνο κεηαγελέζηεξα θεξχζζεηαη ζε πηψρεπζε» (πξψηε θαη δεχηεξε

βαζηθνχ λφκνπ.

γξακκή).

Σξνπνπνίεζε ηνπ

55.

άξζξνπ 122 ηνπ

αθνινχζσο:

Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 122 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο

βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηε δηαγξαθή απφ απηφ ηεο θξάζεο «ή αλ εθδφζεθε δηάηαγκα παξαιαβήο
ζρεηηθά κε ηελ πεξηνπζία ηνπ» (δεχηεξε θαη ηξίηε γξακκή)· θαη
(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ επηθχιαμε απηνχ ησλ ιέμεσλ «εθαηφ ιίξεο» απφ
ηηο ιέμεηο θαη αξηζκφ «δχν ρηιηάδεο επξψ (€2.000)».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

56.

Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 123 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο

άξζξνπ 123 ηνπ

αθνινχζσο:

βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηε δηαγξαθή απφ απηφ ηεο θξάζεο «ή αλαθνξηθά κε ηελ πεξηνπζία ηνπ
νπνίνπ εθδφζεθε δηάηαγκα παξαιαβήο,» (πξψηε θαη δεχηεξε γξακκή)·
(β) κε ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν (γ) απηνχ, ακέζσο κεηά ηελ ιέμε
«παξαιήπηε» (πξψηε γξακκή) ησλ ιέμεσλ «ή ην δηαρεηξηζηή»· θαη
(γ) κε ηε δηαγξαθή απφ ηελ παξάγξαθν (γ) απηνχ ηεο θξάζεο «ή κεηαμχ
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εθείλεο ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ δηαηάγκαηνο παξαιαβήο»
(πέκπηε θαη έθηε γξακκή).
Σξνπνπνίεζε ηνπ 57.

Σν άξζξν 124 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

άξζξνπ 124 ηνπ
βαζηθνχ λφκνπ.
(α) Με ηε δηαγξαθή απφ απηφ ηεο θξάζεο «ή αλαθνξηθά κε ηελ πεξηνπζία ηνπ
νπνίνπ εθδφζεθε δηάηαγκα παξαιαβήο,» (πξψηε θαη δεχηεξε γξακκή)· θαη
(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ιέμεσλ «είθνζη ιηξψλ» (έθηε γξακκή) κε ηηο ιέμεηο
θαη ηνλ αξηζκφ «ρηιίσλ επξψ (€1.000).

Σξνπνπνίεζε ηνπ

58. Ο βαζηθφο λφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην άξζξν 126

βαζηθνχ λφκνπ κε

απηνχ, ησλ αθφινπζσλ λέσλ άξζξσλ 127 θαη 128:

ηελ πξνζζήθε ζ’
απηφλ λέσλ
άξζξσλ
127 θαη 128.
«Με

127.

Η ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία πξφζσπν ηειεί ππφ

ζπλππνινγηζκφο

πηψρεπζε δελ ζπλππνινγίδεηαη θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο

πεξηφδνπ

πξνδηαγξαθφκελεο

πηψρεπζεο ζην

δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Παξαγξαθήο Αγψγηκσλ Γηθαησκάησλ

ρξφλν

Νφκνπ.

πεξηφδνπ

παξαγξαθήο

δπλάκεη

ησλ

παξαγξαθήο.
66 (Ι) ηνπ 2012
41 (Ι) ηνπ 2013
159 (Ι) ηνπ 2013.
Μεηαβαηηθέο

128.

Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί

δηαηάμεηο.

Πηψρεπζεο (Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 2015, ηζρχνπλ νη

...(Ι) ηνπ 2015. αθφινπζεο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο:
(α) Οπνηαδήπνηε

δηαδηθαζία

αίηεζεο

γηα

έθδνζε

δηαηάγκαηνο παξαιαβήο ελαληίνλ ρξεψζηε, ε νπνία
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άξρηζε αιιά δελ έρεη ζπκπιεξσζεί πξηλ απφ ηελ
...(Ι) ηνπ 2015.

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί Πηψρεπζεο
(Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 2015, ζπλερίδεηαη σο
δηαδηθαζία

αίηεζεο

γηα

έθδνζε

δηαηάγκαηνο

πηψρεπζεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ρσξίο
νπνηαδήπνηε

ηξνπνπνίεζε

ησλ

ζρεηηθψλ

δηθνγξάθσλ·
(β) νπνηνδήπνηε δηάηαγκα παξαιαβήο έρεη εθδνζεί πξηλ
...(Ι) ηνπ 2015.

απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί
Πηψρεπζεο (Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 2015,
δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί απφ ην Γηθαζηήξην εληφο
δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
ηζρχνο

ηνπ

πεξί

Πηψρεπζεο

(Σξνπνπνηεηηθνχ)

Νφκνπ ηνπ 2015, κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε
ελδηαθεξφκελνπ, ψζηε λα απνηειεί πιένλ δηάηαγκα
πηψρεπζεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ:
Ννείηαη φηη, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην δχλαηαη
λα

εθδψζεη

Γηαδηθαζηηθνχο

Καλνληζκνχο

γηα

ζθνπνχο ζχληκεζεο ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ηεο
αίηεζεο πνπ πξνλνείηαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε εκεξνκελία έθδνζεο
ηνπ

ηξνπνπνηεζέληνο

σο

αλσηέξσ

αξρηθνχ

δηαηάγκαηνο παξαιαβήο ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα
ζθνπνχο

ππνινγηζκνχ

ησλ

πξνζεζκηψλ

γηα

απηνδίθαηε απνθαηάζηαζε ηνπ πησρεχζαληα δπλάκεη
ηνπ άξζξνπ 27Α, σο εάλ λα επξφθεηην γηα ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ δηαηάγκαηνο
πηψρεπζεο, εθηφο εάλ ππνβιεζεί έλζηαζε απφ
νπνηνδήπνηε πηζησηή·
(γ) νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πηψρεπζεο έρεη αξρίζεη κε
δηάηαγκα πηψρεπζεο πνπ έρεη εθδνζεί πξηλ απφ ηελ
...(Ι) ηνπ 2015.

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί Πηψρεπζεο
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(Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 2015, ζπλερίδεηαη θαη
δηεθπεξαηψλεηαη

δπλάκεη

ησλ

δηαηάμεσλ

ηνπ

παξφληνο Νφκνπ.».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

59.

Σν Πξψην Παξάξηεκα ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

Πξψηνπ
Παξαξηήκαηνο
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.
(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηνλ Καλνληζκφ 1 απηνχ ησλ ιέμεσλ «δεθαηέζζεξηο
εκέξεο» απφ ηηο ιέμεηο θαη ηνλ αξηζκφ «νγδφληα εκέξεο (80)»·
(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηνλ Καλνληζκφ 2 απηνχ ηεο θξάζεο «ζε κία ηνπηθή
εθεκεξίδα» (ηξίηε θαη ηέηαξηε γξακκή) απφ ηε θξάζε «αλαξηάηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Δπίζεκνπ Παξαιήπηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή ή ζε άιιε
ηζηνζειίδα δεκφζηαο πξφζβαζεο»· θαη
(γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηνλ Καλνληζκφ 11 απηνχ ησλ ιέμεσλ «πξνγελέζηεξε
ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ρξεψζηε» (έθηε γξακκή) απφ ηηο ιέμεηο «πνπ είλαη
πξνγελέζηεξε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ρξεψζηε».
Σξνπνπνίεζε ηνπ

60.

Σν Γεχηεξν Παξάξηεκα ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

Γεχηεξνπ
Παξαξηήκαηνο
ηνπ βαζηθνχ
λφκνπ.
(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Καλνληζκνχ 1 απηνχ, απφ ηνλ αθφινπζν λέν
Καλνληζκφ:
«1(α) Όπνπ ρξεψζηεο πησρεχεη απφ ην Γηθαζηήξην, πξφζσπν ην νπνίν
ηζρπξίδεηαη φηη είλαη πηζησηήο ηνπ πησρεχζαληα θαη επηζπκεί λα
αλαθηήζεη ην ρξένο ηνπ ζην ζχλνιν ή κεξηθψο, πξέπεη λα ππνβάιεη
επαιήζεπζε γξαπηψο ζηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε ή ζηνλ δηαρεηξηζηή,
εληφο ηξηάληα πέληε (35) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο
ηνπ

δηαηάγκαηνο

Γεκνθξαηίαο·

55

πηψρεπζεο

ζηελ

Δπίζεκε

Δθεκεξίδα

ηεο

(β) κεηά απφ δεφλησο αηηηνινγεκέλν αίηεκα πηζησηή, ε πξνζεζκία ησλ
35 εκεξψλ δχλαηαη λα παξαηαζεί, απφ ηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε ή
ηνλ δηαρεηξηζηή.».
(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ Καλνληζκψλ 4 θαη 5 απηνχ, απφ ηνπο αθφινπζνπο
λένπο Καλνληζκνχο:
«4.

Η έλνξθε δήισζε πεξηιακβάλεη ή αλαθέξεηαη ζε θαηάζηαζε

ινγαξηαζκνχ πνπ απνδεηθλχεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ρξένπο θαη εηδηθεχεη ηηο
απνδείμεηο πιεξσκψλ, αλ ππάξρνπλ, κε ηηο νπνίεο ην ρξένο δχλαηαη λα
ππνζηεξηρηεί θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, ηα νλφκαηα φισλ ησλ εγγπεηψλ πνπ
έρνπλ επζχλε ζε ζρέζε κε ρξένο ηνπ πησρεχζαληα θαη ηελ έθηαζε ηεο
επζχλεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εγγχεζε, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε
εγγχεζεο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έλνξθεο δήισζεο. Ο Δπίζεκνο
Παξαιήπηεο ή ν δηαρεηξηζηήο δχλαηαη νπνηεδήπνηε λα δεηήζεη ηελ
πξνζαγσγή δηθαηνινγεηηθψλ δαπάλεο.

5.

Η έλνξθε δήισζε εθζέηεη θαηά πφζν ν πηζησηήο είλαη ή δελ είλαη

εμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο.»·

(γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ Καλνληζκψλ 8, 9 θαη 10 απηνχ απφ ηνπο
αθφινπζνπο λένπο Καλνληζκνχο:
«8.

Δθηφο αλ ν Δπίζεκνο Παξαιήπηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ην επηηξέςεη,

επαιήζεπζε

αλαθνξηθά

κε

ρξήκαηα

πνπ

νθείινληαη

δπλάκεη

ζπλαιιαγκαηηθήο, γξακκαηίνπ εηο δηαηαγή, επηηαγήο ή άιινπ αμηφγξαθνπ ή
αζθάιεηαο, δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή, εθηφο εάλ παξνπζηαζηνχλ ην
έγγξαθν ή ε αζθάιεηα ή αληίγξαθν απηψλ δεφλησο πηζηνπνηεκέλα απφ ηνλ
πηζησηή ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηνπ σο πηζηά αληίγξαθα.
9. Γηα ηνλ ζθνπφ επαιήζεπζεο ρξένπο ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ή είλαη
πιεξσηέν ζε ζπλάιιαγκα άιιν απφ ην Δπξψ, ην πνζφ ηνπ ρξένπο ζα
κεηαηξέπεηαη ζε Δπξψ, ζχκθσλα κε ηνλ επίζεκν δείθηε ζπλαιιάγκαηνο,
θαηά ην ρξφλν ηνπ δηαηάγκαηνο πηψρεπζεο.
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Δπαιήζεπζε απφ Δμαζθαιηζκέλνπο Πηζησηέο

10.

Δμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο, ν νπνίνο έρεη δηαζέζεη ηελ εμαζθάιηζή

ηνπ, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη γηα ην ππφινηπν πνζφ ρξένπο, αθφηνπ
αθαηξεζεί ην πνζφ ην νπνίν έιαβε κε ηε δηάζεζε ηεο εμαζθάιηζεο θαη, αλ ν
εμαζθαιηζκέλνο πηζησηήο παξαδψζεη ηελ εμαζθάιηζή ηνπ, δχλαηαη λα
επαιεζεχζεη γηα νιφθιεξν ην ρξένο σο λα ήην κε εμαζθαιηζκέλνο.».
(δ) κε ηε δηαγξαθή ησλ Καλνληζκψλ 11, 12 θαη 21 απηνχ θαη ηελ αλαξίζκεζε
ησλ Καλνληζκψλ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 θαη 28
ζε Καλνληζκνχο 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 θαη 25,
αληίζηνηρα·
(ε) κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ 11 απηνχ, φπσο απηφο έρεη
αλαξηζκεζεί, κε ηε δηαγξαθή απφ απηφλ ηεο θξάζεο «κε ηνλ ηξφπν απηφ»
ακέζσο κεηά ηε θξάζε «αζθάιεηα ηνπ» (πξψηε γξακκή)»·
(ζη) κε ηελ πξνζζήθε ζην ηέινο ηνπ Καλνληζκνχ 13 απηνχ, φπσο απηφο έρεη
αλαξηζκεζεί, ακέζσο κεηά ηε θξάζε «πνπ έγηλε απφ ηνλ πηζησηή» (ηέηαξηε
γξακκή) ηεο θξάζεο «, εάλ ην θαζαξφ πνζφ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη
κεγαιχηεξν απφ ηελ εθηίκεζε»·
(δ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηνλ Καλνληζκφ 15 απηνχ, φπσο απηφο έρεη
αλαξηζκεζεί, ηεο θξάζεο «είθνζη ζειηληψλ ζηε ιίξα» (δεχηεξε γξακκή) απφ
ηε θξάζε «εθαηφλ ζελη ηνπ επξψ»·
(ε) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηνλ Καλνληζκφ 18 απηνχ, φπσο απηφο έρεη
αλαξηζκεζεί, ησλ ιέμεσλ «ελληά ηνηο εθαηφ» (ηέηαξηε γξακκή) απφ ηηο ιέμεηο
θαη ηνλ αξηζκφ «ηέζζεξα ηνηο εθαηφλ (4%)»·
(ζ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε, ζηνλ Καλνληζκφ 19 απηνχ, φπσο απηφο έρεη
αλαξηζκεζεί, ησλ ιέμεσλ «ελληά ιίξεο ηνηο εθαηφ» (πέκπηε γξακκή) απφ ηηο
ιέμεηο θαη ηνλ αξηζκφ «ηέζζεξα ηνηο εθαηφλ (4%)»· θαη

(η) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ Καλνληζκψλ 20 έσο 25, φπσο απηνί έρνπλ
αλαξηζκεζεί, απφ ηνπο αθφινπζνπο λένπο Καλνληζκνχο:
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«20.

Ο Δπίζεκνο Παξαιήπηεο ή ν δηαρεηξηζηήο

εμεηάδεη άκεζα θάζε επαιήζεπζε θαη ηνπο ιφγνπο ηνπ
ρξένπο θαη ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εκεξψλ
απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη απηή γξαπηψο γηα ζθνπνχο
κεξίζκαηνο, νιηθψο ή κεξηθψο, ή απαηηεί πεξαηηέξσ
καξηπξία πξνο ππνζηήξημή ηεο.

Αλ απνξξίπηεη

επαιήζεπζε αλαθέξεη γξαπηψο πξνο ηνλ πηζησηή ηνπο
ιφγνπο γηα ηελ απφξξηςε.
Αλ ν πηζησηήο θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, ν

21.

εγγπεηήο δελ ηθαλνπνηείηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ
Δπίζεκνπ Παξαιήπηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή αλαθνξηθά κε
ηελ επαιήζεπζή ηνπ, δχλαηαη κε αίηεζή ηνπ, λα
πξνζθχγεη ζην Γηθαζηήξην θαη ε αίηεζε δένλ λα γίλεηαη
εληφο 21 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ έιαβε γλψζε ηεο
απφθαζεο ηνπ Δπίζεκνπ Παξαιήπηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή.

22.

Σν Γηθαζηήξην δχλαηαη λα απνθαζίζεη, ζε ζρέζε

κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ πηζησηή ή, φπνπ εθαξκφδεηαη, ηνπ
εγγπεηή, ν νπνίνο απνηείλεηαη ζε απηφ, ζχκθσλα κε ηνλ
Καλνληζκφ

22

ηνπ

παξφληνο

Παξαξηήκαηνο

ηελ

επηθχξσζε ή ηελ αθχξσζε ή ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο
απφθαζεο ηνπ Δπίζεκνπ Παξαιήπηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή,
ιακβάλνληαο

ππφςε

ηηο

δηαηάμεηο

ηνπ

πεξί

93(I) ηνπ 1996 Καηαρξεζηηθψλ Ρεηξψλ ζε Καηαλαισηηθέο πκβάζεηο
69(Ι) ηνπ 1999 Νφκνπ θαη ηνπ πεξί Διεπζεξνπνίεζεο ηνπ Δπηηνθίνπ θαη
95(Ι) ηνπ 2007 πλαθψλ Θεκάησλ Νφκνπ.
136(Ι) ηνπ 2014.
160(Ι) ηνπ 1999
141(Ι) ηνπ 2014
...(Ι) ηνπ 2015.
Δπαιήζεπζε πηζησηή, δχλαηαη θαζ΄ νηνλδήπνηε

23.
ρξφλν
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κε

ηελ

ζχκθσλε

γλψκε

ηνπ

Δπίζεκνπ

Παξαιήπηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή, λα απνζπξζεί ή λα
δηαθνξνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ην πνζφ πνπ απαηηείηαη.
Σν Γηθαζηήξην δχλαηαη λα απαιείςεη ή λα

24.

κεηψζεη ην πνζφ πνπ απαηηείηαη:
(α) Καηφπηλ αίηεζεο ηνπ Δπίζεκνπ Παξαιήπηε ή
ηνπ δηαρεηξηζηή, φπνπ ν δηαρεηξηζηήο πηζηεχεη
φηη ε επαιήζεπζε έρεη γίλεη ιαλζαζκέλα
απνδεθηή ή ζα πξέπεη λα κεησζεί, ή
(β) θαηφπηλ αίηεζεο πηζησηή, αλ ν Δπίζεκνο
Παξαιήπηεο ή ν δηαρεηξηζηήο αξλεζεί λα
ελεξγήζεη επί ηνπ ζέκαηνο.

25.

Ο Δπίζεκνο Παξαιήπηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ζα

ππνινγίζεη ηελ αμία νπνηνπδήπνηε ρξένπο, ην νπνίν
ρξένο, ιφγσ ηνπ φηη είλαη ππφ νπνηαδήπνηε αίξεζε ή γηα
νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν, δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε αμία
θαη

δχλαηαη

λα

αλαπξνζαξκφζεη

νπνηνδήπνηε

ππνινγηζκφ πνπ έγηλε πξνεγνπκέλσο ιφγσ αιιαγήο
ζπλζεθψλ

ή

πιεξνθνξηψλ

πνπ

έρνπλ

θαηαζηεί

δηαζέζηκεο ζην δηαρεηξηζηή θαη λα πιεξνθνξήζεη ηνλ
πηζησηή ζρεηηθά:
Ννείηαη φηη, φπνπ ε αμία ηνπ ρξένπο θαζνξίδεηαη
θαηά ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν απηή,
ην πνζφ πνπ επαιεζεχεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
πηψρεπζεο ζα είλαη απηφ ηνπ ππνινγηζκνχ.».

Αξ. Φαθ.: 23.01.056.010-2015
ΣΙ/ΣΚ/ΝΑ
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