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ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ» 
 
1. Είναι με μεγάλη μου χαρά που παρουσιάζω σήμερα, όπως έχω ήδη πράξει στο παρελθόν, και το 
νέο σύγγραμμα του Δρος Ανδρέα Π. Ποιητή, του φίλου μου Ανδρέα, που ασχολείται με το δίκαιο 
της πτώχευσης.  
 
2. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα πιο δύσκολα νομικά θέματα δεν δημιουργούνται όταν γεννιέται μια σχέση, 
αλλά όταν αυτή πεθαίνει. Γι’ αυτό τα πιο δύσκολα νομικά θέματα δημιουργούνται στις 
περιπτώσεις που υπάρχει εκκαθάριση μιας εταιρείας, ή λύση ενός συνεταιρισμού, ή 
πτώχευση ενός ατόμου. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις της οικονομικής κατάρρευσης είναι δυνατό να 
αντιμετωπισθούν θέματα που έχουν σχέση με οποιονδήποτε ή και με όλους τους κλάδους του 
δικαίου. Τα θέματα αυτά είναι δυνατό να έχουν σχέση με ενοχικά, ή εμπράγματα, ή κληρονομικά, 
ή οικογενειακά δικαιώματα, ή ακόμη με ασφαλιστικές υποθέσεις, ή υποθέσεις ναυτικού δικαίου, ή 
πλοιοκτησίας, ή, πολλές φορές, και με υποχρεώσεις που προκύπτουν από οφειλές στο δημόσιο 
δυνάμει διοικητικών πράξεων ή και ποινικών αποφάσεων. Γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο ότι τα θέματα 
αυτά θεωρούνται τα πιο δύσκολα και στα Πανεπιστήμια διδάσκονται στον τελευταίο χρόνο της 
φοίτησης, όταν ο φοιτητής έχει ήδη αποκτήσει γνώσεις για τους βασικούς κλάδους του δικαίου. 
Είναι εύκολα αντιληπτό ότι η έλλειψη τέτοιων βασικών γνώσεων στους άλλους κλάδους θα 
καθιστούσε απρόσφορη την διδασκαλία του τι συμβαίνει στην περίπτωση οικονομικής 
κατάρρευσης μιας εταιρείας, ή ενός συνεταιρισμού, ή ενός ατόμου. 
 
3. Ο φίλος μου Ανδρέας ετόλμησε και κατόρθωσε να παρουσιάσει μια τριλογία. Η τριλογία είναι η 
εκκαθάριση της εταιρείας, η λύση του συνεταιρισμού και, τώρα, το δίκαιο της πτώχευσης.  
 
4. Πριν ακόμη εισέλθω στο περιεχόμενο του νέου του βιβλίου, θέλω να μου επιτραπεί να παραθέσω 
λίγα μόνο λόγια από εκείνα τα οποία είχα πει στις 04/03/2020, όταν παρουσίαζα το βιβλίο του «Η 
Λύση του Συνεταιρισμού κατά το Κυπριακό Δίκαιο». Τα λόγια αυτά ισχύουν και για το παρόν 
σύγγραμμα. 
 

«Ο Δρ. Ανδρέας Ποιητής έχει πλέον καταξιωθεί σαν συγγραφέας νομικών συγγραμμάτων 
ψηλού επιπέδου. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα είναι το μοναδικό επί του θέματός 
του στην Κύπρο. Το σύγγραμμα απευθύνεται όχι μόνο στον έμπειρο μελετητή, αλλά και σε 
οποιονδήποτε ασχολείται με πτωχεύσεις. Δεν είναι εύκολο να γίνει μια απλή ανάγνωσή του. 
Χρειάζεται μελέτη και γνώση του αντικειμένου. Αυτό διότι ο συγγραφέας εξαντλεί με κάθε 
λεπτομέρεια και με πλήρη αναφορά σε όλη τη σχετική νομοθεσία και νομολογία, το δίκαιο 
της πτώχευσης . Το βιβλίο αποτελεί ένα εξαιρετικό βοήθημα όχι μόνο για τους δικαστές και 
δικηγόρους, αλλά και για όλους όσοι εργάζονται σε εμπορικές επιχειρήσεις.» 



Ο συγγραφέας επεξεργάζεται το θέμα με τρόπο αναλυτικό και πειστικό, με πολλή περίσκεψη και με 
εξαιρετική ευγένεια προς άλλες απόψεις. Έχει το θάρρος να εκφράζει τις εισηγήσεις του, όπως μας 
έχει συνηθίσει, χωρίς να προσπαθεί να μειώσει τις αντίθετες απόψεις. Παραθέτει με παρρησία τις 
δικές του σκέψεις με ευγένεια και διακριτική κριτική.  
 
Τα κεφάλαια ακολουθούν το ένα το άλλο σε εξελικτική πορεία, με τρόπο ώστε να βρίσκονται σε μια 
συνεχή και συνεπή αλληλουχία, όπως και οι παράγραφοι μεταξύ τους. Είναι εξαιρετικά προσεγμένη 
η κάθε λέξη που χρησιμοποιεί, όπως και η τοποθέτηση της στο σωστό μέρος. Διαβάζοντας τα ο 
νομικός, όχι μόνο αντιλαμβάνεται το περιεχόμενο, αλλά και νιώθει την μουσικότητα του λόγου με 
την οποία εκφράζεται ο συγγραφέας. Η σαφήνεια στα νοήματα και η καθαρότητα της σκέψης είναι 
τα χαρακτηριστικά με τα οποία ήδη τον γνωρίζουμε. Ο συγγραφέας, όπως πάντοτε, χρησιμοποιεί 
κτυπητά γράμματα εκεί που θέλει να τονίσει κάτι. Με αυτόν τον τρόπο καθιστά ευκολότερο στον 
μελετητή να καταλάβει τη σημαντικότητα όσων διαβάζει. 
 
Η μελέτη παραπέμπει σε σωρεία αποφάσεων, τις οποίες ο συγγραφέας χρησιμοποιεί σαν βάση 
για να οικοδομήσει σε αυτές τις δικές του θέσεις, με αναφορά στα όσα παραθέτει ο ίδιος.  
 
5. Το προλογικό σημείωμα είναι του πρώην Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Δρος Δρος Άκη 
Χατζηχαμπή. 
 
6. Το βιβλίο αποτελείται από 472 σελίδες, με εκτενές λεξιλογικό ευρετήριο, όπως και ευρετήρια 
αποφάσεων και νομοθεσίας.  
 
7. Η όλη μελέτη αποτελείται από 14 Κεφάλαια.  
 
7.1. Το Πρώτο Κεφάλαιο ασχολείται με την αρμοδιότητα και εξουσίες των Δικαστηρίων στις 
περιπτώσεις της πτώχευσης. Καθ’ ύλην αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 87 του περί 
Πτώχευσης Νόμου, είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο, που έχει όλες τις εξουσίες που έχει κατά την 
εκδίκαση αστικής αγωγής. Ο συγγραφέας εξετάζει και το θέμα της παραγράφου 2 του άρθρου 88, 
που αναφέρει ότι καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν ακυρώνει διαδικασία εξαιτίας του ότι λήφθηκε 
σε αναρμόδιο Δικαστήριο.  
 
Στο μέρος αυτό ο συγγραφέας εξετάζει τις προϋποθέσεις για την δημιουργία αρμοδιότητας, που 
είναι ότι: 
 
(α) ο οφειλέτης πρέπει να έχει την ιδιότητα που αναφέρει το άρθρο 3(2) του νόμου, ώστε αυτός 

να υπάγεται στην δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων και  
 
(β) να έχει τελεσθεί πράξη πτώχευσης, όπως ορίζει το άρθρο 3(1) του νόμου. Εδώ εξετάζεται 

και το θέμα όλων των εξουσιών που μπορεί να ασκήσει το Δικαστήριο, μεταξύ των οποίων 



εξουσίες σχετικά με παράλειψη εκ μέρους διαχειριστή πτωχεύσαντος, ή άλλου προσώπου, 
ή όταν πρόσωπο είναι ένοχο περιφρόνησης Δικαστηρίου. 

 
Ο συγγραφέας εξετάζει όχι μόνο τις εξουσίες των Δικαστηρίων, αλλά και την διαδικασία που 
ακολουθείται. 
 

i. Σημαντικό είναι ότι το Δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την τροποποίηση γραπτού 
δικογράφου ή της διαδικασίας, ή ακόμη και να προβεί το ίδιο το Δικαστήριο σε τέτοια 
τροποποίηση.  
 

ii. Σημαντικό είναι, επίσης, ότι δεν επιτρέπεται η συνένωση δύο αιτήσεων όταν οι οφειλέτες 
δεν είναι συνοφειλέτες. Αντίθετα, είναι δυνατό να επιτραπεί συνένωση δύο αιτήσεων 
όταν ο οφειλέτης είναι το ίδιο πρόσωπο ή όταν δύο καθ’ ων η αίτηση συνοφειλέτες, 
ασχέτως του ότι οι αιτητές είναι διαφορετικοί.  

 
iii. Σημαντικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι το άρθρο 104 δεν επιτρέπει την πτώχευση 

νομικού προσώπου, ή συνεταιρισμού, ή συνδέσμου, ή εταιρείας.  
 
Ειδικά για τον συνεταιρισμό, ο οποίος δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο, ο πιστωτής μπορεί να 
επιλέξει έναν ή οποιονδήποτε από τους συνεταίρους εναντίον του οποίου θα στραφεί. Σε περίπτωση 
λήψης μέτρων εναντίον δύο συνεταίρων, είναι δυνατό να καταχωρηθεί αίτηση εναντίον και των δύο 
(ή περισσοτέρων συνεταίρων) υπό την επωνυμία του συνεταιρισμού. Η αίτηση, όμως, δεν 
στρέφεται εναντίον του συνεταιρισμού, αλλά εναντίον των συνεταίρων, οι οποίοι απλώς θα 
εκπροσωπούνται με το όνομα του συνεταιρισμού. Σε τέτοια περίπτωση το Δικαστήριο είναι 
δυνατόν, μετά από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου προσώπου, να ζητήσει να 
αποκαλυφθούν ενόρκως τα ονόματα των συνεταίρων εναντίον των οποίων προχωρεί η αίτηση. 
Όταν θα εκδοθεί το διάταγμα, δεν θα εκδοθεί εναντίον του συνεταιρισμού, αλλά εναντίον του κάθε 
ομόρρυθμου συνεταίρου ξεχωριστά. Εάν ο συνεταιρισμός έχει ετερόρρυθμο συνεταίρο, τότε 
αυτός ο ετερόρρυθμος συνεταίρος δεν θα συνεισφέρει οποιοδήποτε ποσό μεγαλύτερο από το μέρος 
της δικής του συνεισφοράς ως ετερόρρυθμου συνεταίρου.  
 
Το θέμα σχετικά με τους συνεταιρισμούς είναι περίπλοκο. Ο συγγραφέας το πραγματεύεται με κάθε 
λεπτομέρεια, κάτι που είναι απαραίτητο για κάθε επαγγελματία που ασχολείται σοβαρά με το θέμα. 
 
Στο ίδιο κεφάλαιο ο συγγραφέας παρέχει λεπτομέρειες και οδηγίες σχετικά με τις μικρές 
πτωχεύσεις. Αυτές είναι οι περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 103, που αναφέρει ότι, αν το 
Δικαστήριο ικανοποιηθεί με ένορκη δήλωση ή άλλως πως και ο Επίσημος Παραλήπτης 
ικανοποιείται ότι η χρηματική περιουσία του πτωχεύσαντος δεν ενδέχεται να υπερβεί τις €30.000 
δύναται να αποφασίσει όπως η διαχείριση του πτωχεύσαντος γίνει κατά συνοπτικό τρόπο. Αφού 
αναφέρεται στις διάφορες λεπτομέρειες που προνοεί ο νόμος και οι κανονισμοί σχετικά με τις μικρές 



πτωχεύσεις, καταλήγει στο ότι στις περιπτώσεις αυτές η περιουσία του πτωχεύσαντος θα 
ρευστοποιείται με κάθε εύλογη ταχύτητα και μπορεί να διανέμεται μόνο ένα μέρισμα. Επίσης, ο 
Επίσημος Παραλήπτης μπορεί να καταβάλει οποιαδήποτε τέλη και έξοδα, εκτός από αυτά του 
δικηγόρου, χωρίς αυτά προηγουμένως να ψηφισθούν, εφόσον ο ίδιος το θεωρεί πρέπον. 
 
7.2. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται, επίσης, στα πρόσωπα που είναι δυνατό να πτωχεύσουν. 
Μόνο φυσικά πρόσωπα πτωχεύουν, υπό την προϋπόθεση ότι ο καθ’ ου η αίτηση κατά τον χρόνο 
τέλεσης της πράξης πτώχευσης, ή κατά τον χρόνο που ανεχόταν την τέλεσή της: 
 
(α) βρισκόταν προσωπικά στην Κύπρο, ή 
 
(β) συνήθως διέμενε ή είχε τόπο διαμονής στην Κύπρο, ή 
 
(γ) διεξήγαγε εργασίες στην Κύπρο προσωπικά ή με αντιπρόσωπο ή με διευθυντή, ή 
 
(δ) ήταν μέλος οίκου ή συνεταιρισμού που διεξήγε εργασίες στην Κύπρο. 
 
Για να προχωρήσει η υπόθεση πρέπει ωσαύτως να προσκομισθεί πιστοποιητικό ότι δεν 
υποβλήθηκε αίτηση ή δεν βρίσκεται σε ισχύ προσωπικό σχέδιο αποπληρωμής ή προστατευτικό 
διάταγμα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων 
(Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου. Ο 
συγγραφέας διεξέρχεται το θέμα με εξαιρετική λεπτομέρεια σχετικά με το σοβαρό αυτό κεφάλαιο. 
 
7.3. Στο τρίτο μέρος ο συγγραφέας ασχολείται με την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας. Ένα 
μεγάλο μέρος του τρίτου μέρους είναι οι πράξεις πτώχευσης με όλες τις λεπτομέρειες οι οποίες 
έχουν σχέση με καθεμιά από αυτές. Το θέμα αυτό καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του συγγράμματος, 
δεδομένης της σοβαρότητάς του. 
 
Στο ίδιο μέρος ο συγγραφέας ασχολείται με την αίτηση πτώχευσης και την επίδοσή της, θέματα 
τα οποία έχουν πολύ μεγάλη πρακτική σημασία για τους ασχολούμενους δικαστηριακά με το θέμα. 
Στο μέρος αυτό γίνεται παράθεση των περιπτώσεων καταστρατήγησης και κακόβουλης δίωξης 
και της διαδικασίας η οποία ακολουθείται σχετικά με την εκδίκαση αίτησης από τον πιστωτή, όπως 
και με την αίτηση που δυνατό να γίνει από τον ίδιο τον οφειλέτη.  
 
7.3.1. Το μέρος αυτό τελειώνει με την εξέταση της δυνατότητας έκδοσης προσωρινού διατάγματος 
και την αναστολή εκκρεμούσης διαδικασίας.  
 
7.4. Παρά το ότι τα πιο πάνω θέματα είναι τα πιο συνηθισμένα που θα αντιμετωπισθούν στο 
Δικαστήριο, ένα σοβαρότατο θέμα είναι τα αποτελέσματα της έκδοσης του διατάγματος 
πτώχευσης. Αυτά είναι το αντικείμενο του τέταρτου μέρους του συγγράμματος. 



7.5. Το σύγγραμμα περιέχει στο πέμπτο μέρος πρόνοιες σχετικά με τα όργανα της πτώχευσης, τον 
Επίσημο Παραλήπτη, τους διαχειριστές, την Εποπτική Επιτροπή, τις Συνελεύσεις των πιστωτών 
και τις αρμοδιότητες και εξουσίες που έχει το καθένα από αυτά τα όργανα. 
 
7.6. Στο έκτο μέρος αναφέρεται και εξηγείται η διαδικασία μετά την έκδοση του διατάγματος 
πτώχευσης. Ιδιαίτερα γίνεται λόγος για τα καθήκοντα του πτωχεύσαντος. Το πρώτο καθήκον του 
πτωχεύσαντος είναι να καταρτίσει και να υποβάλει στον Επίσημο Παραλήπτη έκθεση κατάστασης 
της περιουσίας του και προκαταρκτική κατάθεσή του σε σχέση με την πτώχευσή του. Η έκθεση 
βεβαιώνεται με ένορκη δήλωση. Αυτό γίνεται, ασφαλώς, για να εξασφαλισθούν οι πιστωτές ότι ο 
πτωχεύσας δεν έχει οποιαδήποτε άλλη κρυμμένη περιουσία, με τρόπο που δυνατό να επιφέρει 
ποινική καταδίκη του.  
 
7.6.1.Στο μέρος αυτό ο συγγραφέας εξετάζει τον πτωχευτικό συμβιβασμό, ή σχέδιο διευθέτησης. 
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο πτωχευτικός συμβιβασμός καταρτίζεται μετά την έκδοση διατάγματος 
πτώχευσης και μετά την περάτωση της διαδικασίας της επαλήθευσης. Αν ο συμβιβασμός γίνει 
ενωρίτερα, δεν είναι πτωχευτικός. Η πρόταση υποβάλλεται από τον ίδιο τον πτωχεύσαντα ή 
κάποιο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του. Οι διατάξεις, όμως, περί πτωχευτικού 
συμβιβασμού δεν ισχύουν ειδικά για πτωχεύσαντες οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με τον 
περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και 
Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου. 
 
7.6.2. Ο πτωχευτικός συμβιβασμός διαφέρει από το σχέδιο διευθέτησης, διότι το σχέδιο 
διευθέτησης αναφέρεται στην περίπτωση που ο πτωχεύσας παραχωρεί στον Επίσημο 
Παραλήπτη ή τον Διαχειριστή την πτωχευτική περιουσία για να τα διαχειρισθεί εκείνος με τρόπο 
ώστε να ικανοποιήσει όσο πιο πολύ τους πιστωτές του. Αντίθετα, στον συμβιβασμό η πρόταση του 
πτωχεύσαντος είναι να κρατήσει ο ίδιος την πτωχευτική περιουσία και να αναλάβει ότι θα καταβάλει 
στους πιστωτές του ένα συγκεκριμένο ποσό προς εξόφληση.  
 
7.6.3. Για να γίνει δεκτή η πρόταση για πτωχευτικό συμβιβασμό πρέπει ο Επίσημος Παραλήπτης ή 
ο Διαχειριστής εξ επαγγέλματος να συγκαλέσουν Συνέλευση των πιστωτών. Οι λεπτομέρειες για 
το σοβαρότατο αυτό θέμα αναφέρονται και εξηγούνται με πλήρη σαφήνεια στο σύγγραμμα. 
 
7.6.4. Στο ίδιο μέρος ο συγγραφέας αναφέρεται στην δυνατότητα ακύρωσης του διατάγματος 
πτώχευσης. Τέτοιο διάταγμα εκδίδεται όταν το Δικαστήριο σχηματίσει την γνώμη ότι ο χρεώστης 
δεν θα έπρεπε να κηρυχθεί σε πτώχευση. Το κριτήριο σ’ αυτή την περίπτωση δεν είναι το αν 
υπάρχει ρευστότητα, εκ μέρους του πτωχεύσαντος ώστε να καλύψει όλες τις οφειλές του. Το 
διάταγμα μπορεί, επίσης, να ακυρωθεί αν αποδειχθεί, κατά τρόπο που ικανοποιεί το Δικαστήριο, 
ότι τα χρέη του πληρώθηκαν εξ ολοκλήρου. Είναι, όμως, δυνατόν, ακόμη και αν έχουν πληρωθεί 
όλα τα χρέη του πτωχεύσαντος, το Δικαστήριο, ασκώντας την διακριτική του ευχέρεια, να μην 
επιτρέψει την ακύρωση του διατάγματος, ιδιαίτερα αν ο πτωχεύσας δεν έχει αποκαλύψει πλήρως 



στην κατάσταση των υποθέσεών του όλα τα ποσά τα οποία είχε, έστω και αν παρεδόθη στον 
Επίσημο Παραλήπτη ποσό αρκετό για να εξοφλήσει πλήρως τα χρέη με τόκους και με έξοδα. 
 
7.6.5. Όταν ακυρωθεί το διάταγμα, όλες οι πωλήσεις και οι διαθέσεις και όλες οι πράξεις που 
τελέσθηκαν μέχρι τότε από τον Επίσημο Παραλήπτη ή τον Διαχειριστή ή το Δικαστήριο είναι 
έγκυρες. Η περιουσία, όμως, του πτωχεύσαντος περιέρχεται σε πρόσωπο που ορίζει το Δικαστήριο. 
Λεπτομέρειες επ’ αυτού του θέματος εκτίθενται στο σύγγραμμα. 
 
7.6.6. Αν κάποιο πρόσωπο αποβιώσει αφερέγγυο και καταλίπει χρέος το οποίο θα ήταν επαρκές 
να στηρίξει αίτηση πτώχευσης εναντίον του σε περίπτωση που αυτός ζούσε, είναι δυνατόν 
οποιοσδήποτε πιστωτής να υποβάλει αίτηση για έκδοση διατάγματος για την διαχείριση της 
περιουσίας του αποβιώσαντος χρεώστη, σύμφωνα με τον περί Πτώχευσης Νόμο. 
 
7.6.7. Στο ίδιο μέρος εξετάζονται τα καθήκοντα του πτωχεύσαντος αναφορικά με την αποκάλυψη 
και ρευστοποίηση της περιουσίας του. Κάθε σχετική παράλειψή του να εκτελέσει τα καθήκοντα 
που του επιβάλλονται ανάγεται σε περιφρόνηση του Δικαστηρίου. Ο πτωχεύσας οφείλει να 
υποβάλει: 
 
(α) απογραφή της περιουσίας του, 
 
(β) κατάλογο των πιστωτών και οφειλετών του, 
 
(γ) κατάλογο των χρεών του, και 
 
(δ) κατάλογο των απαιτήσεών του. 
 
7.6.8. Τέλος, στο ίδιο μέρος εξετάζονται και οι άλλες συνέπειες σχετικά με τον πτωχεύσαντα. Είναι 
δυνατόν, π.χ., υπό ορισμένες περιπτώσεις ο πτωχεύσας να συλληφθεί κατόπιν εντάλματος του 
Δικαστηρίου, για να διευκολυνθεί η έρευνα της περιουσίας του. Επειδή το θέμα έχει σχέση με την 
προσωπική ελευθερία, ο νόμος ορίζει περιοριστικά τις περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατό να 
εκδοθεί τέτοιο διάταγμα. Όλες αυτές οι περιπτώσεις εξετάζονται αναλυτικά στο σύγγραμμα, όπως 
και οι περιπτώσεις των δόλιων προνομιακών μεταβιβάσεων. 
 
7.6.9. Το περίεργο, το οποίο αναφέρει ο συγγραφέας είναι ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε διάταξη 
που να απαγορεύει στον πτωχεύσαντα να ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου ή ακόμη και το 
λειτούργημα του Δικαστή ή του Γενικού Εισαγγελέα. Ο συγγραφέας αντιπαραβάλλει αυτή την 
ελευθερία με το άρθρο 8 του ν.64(Ι)/2015 σύμφωνα με το οποίο ο πτωχεύσας που δεν έχει 
αποκατασταθεί δεν δικαιούται να ενεργεί ως σύμβουλος αφερεγγυότητας. 
 



7.7. Στο έβδομο μέρος ο συγγραφέας ασχολείται με την διαχείριση της περιουσίας του 
πτωχεύσαντος. Εδώ αναφέρεται στα επαληθεύσιμα χρέη και στην ολική ή μερική επαλήθευση, 
όπως και στις περιοδικές πληρωμές όταν γίνονται, π.χ., για ενοίκιο. Είναι γεγονός ότι το θέμα της 
επαλήθευσης των χρεών κρύβει πολλές περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων, π.χ., την περίπτωση στην 
οποία ο εκτελεστής μιας διαθήκης επιθυμεί να επαληθεύσει απαίτηση του αποβιώσαντος. Παρ’ όλα 
αυτά, το θέμα αυτό ακολουθεί την αρχική διαδικασία, η οποία παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον μέχρι και την έκδοση του διατάγματος.  
 
7.7.1. Το θέμα της επαλήθευσης συνδέεται άμεσα με την δυνατότητα συμψηφισμού, η οποία 
αποτελεί μια προνομιακή ικανοποίηση του πιστωτή, ο οποίος δεν λαμβάνει πλέον μόνο το ποσοστό 
που του αναλογεί επί της απαίτησής του, αλλά ολόκληρη την απαίτησή του, η οποία 
χρησιμοποιείται για να εξοφληθεί το χρέος του προς την περιουσία του πτωχεύσαντος. 
Περιλαμβάνεται, επίσης, και η επαλήθευση του εξασφαλισμένου πιστωτή, ο οποίος μπορεί να 
προβεί σ’ αυτήν για οποιοδήποτε ποσό το οποίο παραμένει να του οφείλεται μετά την 
ρευστοποίηση της εξασφάλισής του.  
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η μεταχείριση των εγγυητών. 
 
7.8. Στο όγδοο μέρος ο συγγραφέας αναφέρεται στην περιουσία του πτωχεύσαντος και στην 
διανομή της. Σημαντική είναι η αναφορά στην περιουσία που δεν διανέμεται, καθώς και στις 
ενδιάμεσες πράξεις του πτωχεύσαντος, οι οποίες είναι δυνατό να ακυρωθούν για σκοπούς 
απονομής δικαιοσύνης προς όφελος όλων των πιστωτών του. 
 
7.8.1. Μεγάλης σημασίας είναι, επίσης, οι πράξεις του πτωχεύσαντος για τις οποίες κατά τον χρόνο 
της έκδοσης του διατάγματος είχε ήδη εκδοθεί απόφαση. 
 
7.8.2. Στις ευθύνες και εξουσίες του διαχειριστή να διαχειρίζεται την περιουσία του πτωχεύσαντος 
είναι και η δυνατότητά του να αποκηρύξει μη επιθυμητή περιουσία. Με αυτό τον τρόπο ο 
διαχειριστής είναι δυνατό να επιτύχει να γίνεται μικρότερο το βάρος που πέφτει επί της πτωχευτικής 
περιουσίας από μια σύμβαση που φαίνεται να είναι εις βάρος της περιουσίας. 
 
7.9. Το ένατο μέρος αναφέρεται σε ένα εξαιρετικό θεσμό σχετικά με την πτώχευση. Είναι η 
αποκατάσταση του πτωχεύσαντος, η οποία μπορεί να γίνει είτε κατόπιν αιτήσεως, είτε 
αυτοδικαίως. Πραγματικά, το μέρος αυτό έχει τεράστια χρησιμότητα για όλους τους λειτουργούς 
της δικαιοσύνης, δεδομένου ότι επηρεάζει άμεσα τα συμφέροντα του πτωχεύσαντος. 
 
7.10. Ο συγγραφέας, αφού ασχολείται στο δέκατο μέρος με τον καταμερισμό του ενεργητικού. 
 
7.11. Στο ενδέκατο μέρος με την διανομή της περιουσίας. 



7.12. Συνεχίζει στο δωδέκατο μέρος με την περίπτωση που ο πτωχεύσας κηρύσσεται σε 
πτώχευση για δεύτερη ή και κατοπινότερη πτώχευση. 
 
7.13. Στο δέκατο τρίτο μέρος γίνεται πλήρης αναφορά στα αδικήματα που είναι δυνατό να 
τελεσθούν κατά την πτώχευση και στην τιμωρία των προσώπων που πτωχεύουν δολίως. Το άρθρο 
116 του νόμου καθορίζει λεπτομερειακά τα σχετικά αδικήματα, τα οποία δημιουργούνται για να 
αποφεύγεται οποιαδήποτε πρόθεση κάποιου να κηρυχθεί σε πτώχευση δόλια. 
 
8. Το σύγγραμμα τελειώνει με διαδικαστικά θέματα και μεταβατικές διατάξεις. 
 
Περαίνοντας, θα πρέπει να πω ότι όπως πάντα ο συγγραφέας κατορθώνει να παραθέσει ένα 
σύγγραμμα το οποίο προάγει την επιστήμη και ταυτόχρονα βοηθεί την πρακτική με ένα τρόπο 
εξαιρετικό.  
 
Τελειώνοντας αναφέρω τα ακόλουθα: 
 
Για να είναι εύχρηστο ένα επιστημονικό σύγγραμμα όσο καλό και να είναι, πρέπει να έχει όλα τα 
αναγκαία στοιχεία ώστε αυτός που θα το χρησιμοποιεί να είναι σε θέση να βρει αμέσως τα θέματα 
που τον ενδιαφέρουν.  
 
Αυτά τα στοιχεία τα έχει το έργο του Δρος Ποιητή που παρουσιάζουμε σήμερα.  
 
Στο τέλος, υπάρχει λεξιλογικό ευρετήριο με παραπομπές στις σελίδες για κάθε θέμα που 
αναφέρεται.  
 

1. Το σύγγραμμα αρχίζει με τον πίνακα των περιεχομένων, ξεχωριστά για κάθε κεφάλαιο που 
πραγματεύεται με παραπομπή σελιδοδείκτη.  

2. Συνεχίζει με την βιβλιογραφία 
3. Με την κυπριακή νομοθεσία για κάθε κεφάλαιο  
4. Με την Αγγλική Νομοθεσία  
5. Και τέλος, με τους Κανονισμούς.  

 
Δώρος Ιωαννίδης 

Πρώην Πρόεδρος Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου 


