
  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

   
 

«Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2015» - 
Examinership 

 
Στόχος του νόµου είναι η θεσµοθέτηση ενός µηχανισµού αναδιάρθρωσης 
χρέους επιχειρήσεων µε σκοπό την αποκατάσταση της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας (Examinership) και  τη διατήρηση βιώσιµων επιχειρήσεων 
που θα βοηθήσουν την οικονοµική ανάπτυξη και τη διατήρηση 
απασχόλησης.   

 
Περίληψη:  

 
Η θεσµοθέτηση του µηχανισµού Examinesrhip γίνεται µε την τροποποίηση του περί 
Εταιρειών Νόµου.  
 
Η ίδια η εταιρεία, οποιοσδήποτε πιστωτής της εταιρείας, µέτοχοι που κατέχουν 
τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου της εταιρείας ή οποιοσδήποτε εγγυητής υποχρεώσεων 
της εταιρείας µπορεί να αιτηθεί στο δικαστήριο µε σκοπό το διορισµό εξεταστή. Το 
δικαστήριο αξιολογεί το ενδεχόµενο βιωσιµότητας της εταιρείας και σε περίπτωση που 
κρίνει ότι υπάρχει εύλογη προοπτική επιβίωσης, µε απόφαση του, διορίζει εξεταστή 
(εγγεγραµµένος Σύµβουλος Αφερεγγυότητας όπως καθορίζεται στον περί Συµβούλων 
Αφερεγγυότητας Νόµο). Η εταιρεία τίθεται υπό την προστασία του δικαστηρίου για 
περίοδο 4 µηνών. Μέσα στην περίοδο προστασίας, ο εξεταστής καλείται να εξετάσει τις 
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και να καταθέσει στο δικαστήριο προτάσεις 
συµβιβασµού ή σχεδίου διακανονισµού, οι οποίες έχουν προηγουµένως εξεταστεί και 
ψηφιστεί από τους πιστωτές και µετόχους της εταιρείας. Οι προτάσεις, στο βαθµό που 
είναι ευλόγως πρακτικά δυνατό, προστατεύουν την επαγγελµατική στέγη της εταιρείας. 
Στις περιπτώσεις όπου το δικαστήριο επιβεβαιώνει τις προτάσεις, αυτές είναι νοµικά 
δεσµευτικές προς όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Το δικαστήριο επιβεβαιώνει τις προτάσεις, 
λαµβάνοντας υπόψη κατά πόσο είναι δίκαιες και σύµφωνες µε το δίκαιο της επιείκειας 
((just and equitable), τη συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, τη διάσωση 
θέσεων εργασίας καθώς επίσης και το γεγονός ότι οι πιστωτές δεν θα πρέπει να 
βρίσκονται σε δυσµενέστερη θέση από ότι θα ήταν εάν η εταιρεία βρισκόταν υπό 
διαδικασία εκκαθάρισης. Κατά την επιβεβαίωση των προτάσεων του εξεταστή, το 
δικαστήριο λαµβάνει επίσης υπόψη τις διατάξεις των περί Καταχρηστικών Ρητρών σε 
Καταναλωτικές Συµβάσεις Νόµων και του περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και 
Συναφών Θεµάτων Νόµου. 

 
Ανάλυση Κυριοτέρων προνοιών:  

 



Ποιος µπορεί να αιτηθεί στο δικαστήριο για το διορισµό εξεταστή σε µια 
εταιρεία; 
• Η ίδια η εταιρεία 
• Οποιοσδήποτε πιστωτής της εταιρείας 
• Μέτοχοι της εταιρείας που κατέχουν 10% του κεφαλαίου της εταιρείας  
• Οποιοσδήποτε εγγυητής των υποχρεώσεων της εταιρείας 
 
Ποια είναι τα κριτήρια για να µπορεί να διοριστεί εξεταστής σε µια εταιρεία από 
το δικαστήριο; 
• Η εταιρεία είναι ανίκανη να πληρώσει τα χρέη της.  
• ∆εν υπάρχει ψήφισµα ή διάταγµα για την εκκαθάριση της εταιρείας.  
• Υπάρχει εύλογη προοπτική επιβίωσης («reasonable prospect of survival»). 
 
Ποιος µπορεί να διοριστεί ως εξεταστής; 
Άτοµο που είναι εγγεγραµµένο ως σύµβουλος αφερεγγυότητας 
 
Κατάλογος αδειοδοτηµένων Συµβούλων Αφερεγγυότητας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του Τµήµατος Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη (Υπουργείο Ενέργειας, 
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού) µόλις εκδοθούν οι πρώτες άδειες Συµβούλων 
Αφερεγγυότητας.http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/All/BCC25CB0DA72A5B0
C2257E3D003D0CE3?OpenDocument  
 
Ο Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων του Τµήµατος Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου 
Παραλήπτη έχει αναλάβει και τα καθήκοντα της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας.  
 
Τι περιλαµβάνει και από τι συνοδεύεται η αίτηση για διορισµό εξεταστή;  
• Ορίζει ένα πρόσωπο ως εξεταστή και συνοδεύεται από τη συγκατάθεση του 
προσώπου αυτού.  
• Υποστηρίζεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και περιλαµβάνει µια δήλωση 
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εταιρείας. 
• Συνοδεύεται από έκθεση ενός ανεξάρτητου εµπειρογνώµονα, ο οποίος είναι είτε ο 
ελεγκτής της εταιρείας ή πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να είναι ο ελεγκτής ή εξεταστής 
της εταιρείας. Η εν λόγω έκθεση αποτελεί τη βάση για να αποδειχθεί στο δικαστήριο ότι 
υπάρχει εύλογη προοπτική επιβίωσης της εταιρείας.  
• Περιλαµβάνει πληροφορίες κατά πόσο έχει προηγουµένως υποβληθεί αίτηση για 
διορισµό εξεταστή ή/και έχει διοριστεί εξεταστής στην εταιρεία.  
 
Ποιοι έχουν δικαίωµα να ακουστούν στο δικαστήριο, προτού το δικαστήριο 
αποφασίσει κατά πόσο θα διορίσει ή όχι εξεταστή; 
• Η ίδια η εταιρεία  
• Οποιοσδήποτε πιστωτής της εταιρείας  
 
Τι επιτυγχάνεται µε την υποβολή της αίτησης για διορισµό εξεταστή; 
• Η εταιρεία τίθεται υπό την προστασία του δικαστηρίου για περίοδο τεσσάρων 
µηνών:  

 Η εταιρεία δε δύναται να τεθεί υπό εκκαθάριση 
 ∆ε δύναται να διοριστεί παραλήπτης (receiver) 



 ∆ε δύναται να διατεθεί περιουσία υπό εξασφάλιση από εξασφαλισµένο πιστωτή 
χωρίς τη συγκατάθεση του εξεταστή 

 Ο πιστωτής δε δύναται να κινηθεί εναντίον οποιουδήποτε εγγυητή 
 Καµία αγωγή δεν µπορεί να καταχωρηθεί εναντίον της εταιρείας  

• Οι οργανισµοί/εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής ωφελείας, 
συµπεριλαµβανοµένων ηλεκτρισµού, νερού, τηλεφωνικών υπηρεσιών, υποχρεούνται να 
συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία κατά την περίοδο προστασίας, 
δεδοµένου ότι καλύπτονται τα έξοδα που προκύπτουν κατά την εν λόγω περίοδο.  
 
Ποια η σχέση εξεταστή – παραλήπτη receiver;  
 
• Σε περίπτωση που έχει διοριστεί παραλήπτης για τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από 
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για διορισµό εξεταστή, το δικαστήριο δεν θα 
εξετάζει την εν λόγω αίτηση.  
• Σε περίπτωση όµως που ο παραλήπτης διορίστηκε εντός 3 µηνών πριν από την 
εφαρµογή του νόµου, τότε εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου να 
αποφασίσει κατά πόσο ο παραλήπτης πρέπει να παύσει να ενεργεί ως παραλήπτης.  
 

 
Ποιες οι υποχρεώσεις και εξουσίες του διορισµένου εξεταστή κατά την περίοδο 
προστασίας;  
• Ο εξεταστής καλείται να εξετάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και να 
διατυπώσει προτάσεις συµβιβασµού ή σχεδίου διακανονισµού, οι οποίες, στο βαθµό που 
είναι ευλόγως πρακτικά δυνατό, προστατεύουν την επαγγελµατική στέγη. 
• Ο εξεταστής έχει συγκεκριµένες εξουσίες, συµπεριλαµβανοµένων, κατόπιν άδειας 
δικαστηρίου (i) της εξουσίας να διαχειρίζεται ή να διαθέτει περιουσία υπό εξασφάλιση και 
(ii) της εξουσίας  να ασκεί ο ίδιος καθήκοντα και εξουσίες που ανήκουν στη διεύθυνση 
της εταιρείας. 
• Ο εξεταστής υποχρεούται να καταθέσει στο δικαστήριο έκθεση, η οποία 
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τις προτάσεις συµβιβασµού ή σχεδίου διακανονισµού, τα 
αποτελέσµατα των συνελεύσεων των πιστωτών και µετόχων όπου εξετάστηκαν οι εν 
λόγω προτάσεις, καθώς και τις εισηγήσεις του εξεταστή. 
• Σε περίπτωση που δοθούν νέες πιστωτικές διευκολύνσεις ως κεφάλαιο κίνησης κατά 
τη διάρκεια που η εταιρεία βρίσκεται υπό προστασία, ο εξεταστής διασφαλίζει ότι σε 
περίπτωση που το σχέδιο αναδιάρθρωσης δεν επιτύχει και η εταιρεία προχωρήσει στη 
διαδικασία εκκαθάρισης, οι πιστωτές που έχουν παραχωρήσει τις νέες πιστωτικές 
διευκολύνσεις θα αποπληρώνονται πριν από όλους τους υπόλοιπους πιστωτές (εκτός από 
τους πιστωτές που είναι κάτοχοι σταθερής εξασφάλισης – fixed charge holders). 
 
Είναι δυνατό να επεκταθεί η περίοδος προστασίας από το δικαστήριο; 
• Το δικαστήριο δύναται να επεκτείνει την περίοδο προστασίας για ακόµα δύο µήνες 
ούτως ώστε να επιτραπεί στον εξεταστή να καταχωρήσει έκθεση στο δικαστήριο σχετικά 
µε τις προτάσεις συµβιβασµού ή διακανονισµού.  
• ∆ίνεται επίσης στο δικαστήριο η διακριτική ευχέρεια για περαιτέρω επέκταση της 
περιόδου, εάν αυτό είναι απαραίτητο. 
 
Τι λαµβάνει υπόψη το δικαστήριο προτού επιβεβαιώσει τις προτάσεις 
συµβιβασµού ή σχεδίου διακανονισµού;  



• Κατά πόσο οι προτάσεις είναι δίκαιες και σύµφωνες µε το δίκαιο της επιείκειας (just 
and equitable) 
• Τη συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
• Τη διάσωση θέσεων εργασίας 
• Το γεγονός ότι οι πιστωτές δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε δυσµενέστερη θέση από 
ότι θα ήταν εάν η εταιρεία βρισκόταν υπό διαδικασία εκκαθάρισης 
• Τις διατάξεις των περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συµβάσεις Νόµων 
και του περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεµάτων Νόµου 
 
Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιβεβαιώσει το δικαστήριο τις 
προτάσεις συµβιβασµού ή σχεδίου διακανονισµού;  
• Τουλάχιστον µια τάξη πιστωτών, της οποίας τα συµφέροντα παραβλάπτονται από 
την εφαρµογή του σχεδίου να έχει αποδεχτεί τις προτάσεις  
• Το δικαστήριο να ικανοποιηθεί ότι  
(α) οι προτάσεις είναι δίκαιες και σύµφωνες µε το δίκαιο της επιείκειας προς οποιαδήποτε 
τάξη πιστωτών ή µετόχων που δεν έχει αποδεχτεί τις προτάσεις και της οποίας τα 
συµφέροντα παραβλάπτονται από την εφαρµογή του σχεδίου και  
(β) οι προτάσεις δεν επηρεάζουν δυσµενώς µε άδικο τρόπο τα συµφέροντα οποιουδήποτε 
ενδιαφερόµενου µέρους. 
 
Ποιοι έχουν δικαίωµα να ακουστούν στο δικαστήριο, προτού το δικαστήριο 
επιβεβαιώσει τις προτάσεις; 
• Η εταιρεία  
• Ο εξεταστής  
• Οποιοσδήποτε πιστωτής ή µέτοχος, η αξίωση ή το συµφέρον του οποίου 
παραβλάπτεται αν οι προτάσεις εφαρµοστούν  
• Οποιοσδήποτε εγγυητής  
 
Τι επιτυγχάνεται µε την επιβεβαίωση των προτάσεων από το δικαστήριο;  
• Στις περιπτώσεις όπου το δικαστήριο επιβεβαιώνει τις προτάσεις, αυτές είναι νοµικά 
δεσµευτικές προς όλα τα εµπλεκόµενα µέρη και πρέπει να τεθούν σε ισχύ το αργότερο 
εντός τριάντα ηµερών από την επιβεβαίωση τους.  
• Όταν τεθεί σε ισχύ ο συµβιβασµός ή σχέδιο διακανονισµού, η εταιρεία παύει να 
είναι υπό την προστασία του δικαστηρίου και ο διορισµός του εξεταστή τερµατίζεται.   
 
Με ποιον τρόπο τυγχάνουν χειρισµού οι εγγυητές που παρείχαν εγγυήσεις σε 
εταιρείες για τις οποίες έχει διοριστεί εξεταστής;  
 
Α. Σε περιπτώσεις όπου οι εγγυητές είναι: 
(i) νοµικά πρόσωπα ή 
(ii) φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγυηθεί υποχρεώσεις της εταιρείας που 
υπερβαίνουν τις πεντακόσιες χιλιάδες (€500.000,00) Ευρώ: 
• Η ευθύνη ενός εγγυητή δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι το χρέος της εταιρείας 
για την οποία έχει διοριστεί εξεταστής είναι το αντικείµενο ενός συµβιβασµού ή σχεδίου 
διακανονισµού. 
• Εάν ο πιστωτής προτίθεται, αφότου ο συµβιβασµός ή σχέδιο διακανονισµού τεθεί σε 
ισχύ, να λάβει δικαστικά ή νοµικά ή άλλα µέτρα εναντίον του εγγυητή, τότε ο πιστωτής 
προσφέρει γραπτώς στον εγγυητή τη µεταφορά οποιωνδήποτε δικαιωµάτων ψήφου που 



έχει, κατά την εξέταση των προτάσεων συµβιβασµού ή σχεδίου διακανονισµού στη 
σχετική συνέλευση.    
• Η µεταφορά δικαιωµάτων ψήφου ή οποιαδήποτε ψήφος που ασκήσει ο εγγυητής 
δεν επηρεάζει το δικαίωµα του πιστωτή να φέρει ένσταση στην επιβεβαίωση των 
προτάσεων.  
• Σε περίπτωση που ο πιστωτής δεν προβεί στην εν λόγω προσφορά, ο πιστωτής δε 
δύναται να λάβει δικαστικά ή νοµικά ή άλλα µέτρα εναντίον του εγγυητή, εκτός εάν δεν 
τεθεί σε ισχύ συµβιβασµός ή σχέδιο διακανονισµού και ο πιστωτής έχει λάβει άδεια του 
∆ικαστηρίου να λάβει µέτρα εναντίον εγγυητή. 
 
 
Β. Σε περιπτώσεις όπου οι εγγυητές είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία εγγυήθηκαν 
υποχρεώσεις της εταιρείας κάτω των €500,000:  
• Ο πιστωτής οφείλει, εντός 35 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 
διορισµού του εξεταστή, να υποβάλει «δήλωση κατάστασης εγγυητών» όπου θα 
περιλαµβάνονται τα ονόµατα όλων των εγγυητών και η έκταση της ευθύνης που 
προκύπτει από την εγγύηση.  
• Σε περίπτωση που ο πιστωτής δεν υποβάλει τη σχετική δήλωση εντός της 
καθορισµένης προθεσµίας δεν δικαιούται να λάβει δικαστικά ή νοµικά ή άλλα µέτρα 
εναντίον του εγγυητή. 
• Οποιοσδήποτε πιστωτής, εγγυητής ή η εταιρεία έχουν δικαίωµα να εµφανιστούν και 
να ακουστούν στο δικαστήριο κατά την επιβεβαίωση των προτάσεων του εξεταστή, σε 
περίπτωση που δεν ικανοποιούνται µε τη σχετική δήλωση.  
• Εάν ο πιστωτής είναι εξασφαλισµένος πιστωτής, η εν λόγω δήλωση θα πρέπει να 
περιλαµβάνει και την εκτίµηση της αγοραίας αξίας της περιουσίας που υπόκειται σε 
εξασφάλιση και το υπόλοιπο του χρέους.  
• Οι εγγυητές που κατονοµάζονται θα έχουν ευθύνη µόνο για το ποσό της διαφοράς 
που προκύπτει από το υπόλοιπο του χρέους µείον της αξίας της εξασφαλισµένης 
περιουσίας (εάν υπάρχει).  
• Εάν το υπόλοιπο του χρέους είναι µικρότερο από την αξία της εξασφαλισµένης 
περιουσίας όπως καθορίζεται στη δήλωση κατάστασης εγγυητών, τότε ο πιστωτής δεν 
µπορεί να λάβει δικαστικά ή νοµικά ή άλλα µέτρα εναντίον του εγγυητή και οι εγγυητές 
απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους.   
• Εάν το υπόλοιπο του χρέους (π.χ. €100) είναι µεγαλύτερο από την αξία της 
εξασφαλισµένης περιουσίας όπως καθορίζεται στη δήλωση κατάστασης εγγυητών (π.χ. 
€80) , τότε ο πιστωτής θα µπορεί να λάβει δικαστικά ή νοµικά ή άλλα µέτρα εναντίον του 
εγγυητή για το ποσό της διαφοράς µεταξύ της αξίας της εξασφαλισµένης περιουσίας και 
του υπολοίπου του χρέους (δηλ. €20). Ο πιστωτής δεν θα µπορεί να λάβει µέτρα 
εναντίον του εγγυητή για ποσό µεγαλύτερο από το ποσό της εν λόγω διαφοράς· δηλαδή 
στην περίπτωση που η περιουσία πωληθεί για λιγότερο ποσό (π.χ. €70) από ότι 
καθορίζεται στη δήλωση κατάστασης εγγυητών ο πιστωτής µπορεί να απαιτήσει µόνο τη 
διαφορά µεταξύ της αξίας της εξασφαλισµένης περιουσίας όπως καθορίζεται στη δήλωση 
κατάστασης εγγυητών και του υπολοίπου του χρέους (δηλ. µόνο για €20). 
• Σε περίπτωση διάθεσης εξασφαλισµένης περιουσίας για ποσό µεγαλύτερο από το 
ποσό της εκτιµηµένης αξίας της εξασφαλισµένης περιουσίας: (α) θα πρέπει να επιστραφεί 
τυχόν ποσό που έχει ήδη καταβληθεί από τον εγγυητή (π.χ. στη δήλωση κατάστασης 
εγγυητών περιλαµβάνεται αξία δανείου €100, αξία εξασφαλισµένης περιουσίας €80, αλλά 
τελικά η εξασφαλισµένη περιουσία σε µεταγενέστερο στάδιο πωλείται για €90, τα €10 θα 



επιστραφούν στον εγγυητή) ή (β) ο πιστωτής δεν θα µπορεί να κινηθεί για όλο το ποσό 
της σχετικής διαφοράς ως είχε αρχικά περιληφθεί στη δήλωση κατάστασης εγγυητών, 
αλλά για το ποσό της διαφοράς ως προκύπτει σε σχέση µε το καθαρό ποσό της διάθεσης 
της εξασφαλισµένης περιουσίας, (π.χ. πωλήθηκε η περιουσία στα €90, ο εγγυητής θα 
καταβάλει τα €10).  
• Η δυνατότητα του πιστωτή να καταχωρήσει αγωγή εναντίον εγγυητή περιορίζεται 
στα δύο χρόνια µετά από την ηµεροµηνία που θα τεθεί σε εφαρµογή ο συµβιβασµός ή το 
σχέδιο διακανονισµού. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, ο πιστωτής δεν θα δικαιούται 
να κινηθεί εναντίον του εγγυητή. Το δικαίωµα του εγγυητή να καταχωρήσει αγωγή 
εναντίον της εταιρείας ή εναντίον συνεγγυητή του  περιορίζεται στα τρία χρόνια µετά την 
καταβολή πληρωµών από τον εγγυητή. 
• Εάν εγγυητής καταβάλει στον πιστωτή ολόκληρο το ποσό της ανεξασφάλιστης 
πληρωµής, ο εγγυητής θα µετατρέπεται σε πιστωτή και θα έχει τα ίδια δικαιώµατα µε ένα 
µη εξασφαλισµένο πιστωτή.  
• Οι εγγυητές µπορούν να καταβάλουν ποσά µηνιαίως σε σχέση µε την ευθύνη τους 
τα οποία όµως δεν ξεπερνούν το ποσό που αποµένει µετά από αφαίρεση των λογικών 
εξόδων διαβίωσης καθώς και των µηνιαίων δόσεων που ο ίδιος ο εγγυητής υποχρεούται 
να καταβάλλει σε σχέση µε τις δικές του υποχρεώσεις. Η πρόνοια αυτή ισχύει για τρία 
χρόνια από την έναρξη ισχύος του τροποποιητικού νόµου και για όσες εγγυήσεις 
υφίσταντο πριν από την έναρξη ισχύος του τροποποιητικού νόµου. 
• Εάν συµβιβασµός ή σχέδιο διακανονισµού δεν έχει τεθεί σε ισχύ, τότε όλες οι πιο 
πάνω πρόνοιες που αναφέρονται στο σηµείο (Β) παύουν να ισχύουν. 
 
Γ. Πιστωτής δεν µπορεί να λάβει δικαστικά ή νοµικά ή άλλα µέτρα εναντίον 
εγγυητή, σε περίπτωση που πληρούνται όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 
(1)   O εγγυητής είναι φυσικό πρόσωπο, 
(2) το ισοζύγιο µεταξύ του ενεργητικού και παθητικού της προσωπικής και 
επαγγελµατικής περιουσίας του εν λόγω εγγυητή, εξαιρουµένης της κύριας κατοικίας 
αυτού, σύµφωνα µε την κεφαλαιουχική του κατάσταση δυνάµει του περί Βεβαιώσεως και 
Εισπράξεως Νόµου, δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€750.000) και 
(3)  ο εν λόγω εγγυητής: 

(i) κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης εγγύησης, είχε ή ανέλαβε ευθύνη, 
σύµφωνα µε τους όρους σύµβασης εγγύησης, για ποσό οφειλής ή 
υποχρέωσης της εταιρείας που καλύπτεται από συµβιβασµό ή σχέδιο 
διακανονισµού που έχει τεθεί σε ισχύ, που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες 
πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000) και για το οποίο υπόκειται σε εξασφάλιση 
η επαγγελµατική στέγη της εταιρείας ή 
(ii) κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου, έχει 
ευθύνη σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης εγγύησης για υπόλοιπο 
οφειλής ή υποχρέωσης της εταιρείας που καλύπτεται από συµβιβασµό ή 
σχέδιο διακανονισµού που έχει τεθεί σε ισχύ, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 
διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000), και για το οποίο υπόκειται σε 
εξασφάλιση η επαγγελµατική στέγη της εταιρείας. 
 

Οι πρόνοιες στο σηµείο Γ ισχύουν µόνο για οφειλές ή υποχρεώσεις της εταιρείας οι 
οποίες, µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του τροποποιητικού νόµου, 
αποτελούσαν  δάνεια τα οποία θεωρούνται µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις, και δεν 



ισχύει για οφειλές ή υποχρεώσεις της εταιρείας για τις οποίες συνήφθηκαν συµβάσεις 
εγγύησης µετά την έναρξη ισχύος του τροποποιητικού Νόµου. 
 
Ποια η διαδικασία εκτίµησης της αξίας της περιουσίας που υπόκειται σε 
εξασφάλιση; 
 
• Ο εξασφαλισµένος πιστωτής, εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
του διορισµού του εξεταστή στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, υποβάλλει στον 
εξεταστή, στην εταιρεία και, όπου εφαρµόζεται, στον εγγυητή, προκαταρκτική εκτίµηση 
της αγοραίας αξίας της περιουσίας που υπόκειται σε εξασφάλιση. 
• Το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµέρα υποβολής της προκαταρκτικής 
εκτίµησης από τον πιστωτή, ο εξεταστής, η εταιρεία και, όπου εφαρµόζεται, ο εγγυητής: 

α) είτε συµφωνούν µεταξύ τους και µε τον πιστωτή ως προς την αγοραία αξία της 
περιουσίας και σε τέτοια περίπτωση η εν λόγω εκτίµηση είναι δεσµευτική για όλους, 
β) είτε διορίζουν ανεξάρτητο εκτιµητή ή αποτείνονται στην Υπηρεσία 
Αφερεγγυότητας για να διορίσει η ίδια ανεξάρτητο εκτιµητή.  

• Ο ανεξάρτητος εκτιµητής που διορίζεται καθορίζει, εντός το αργότερο δέκα ηµερών 
από το διορισµό του, την αγοραία αξία της περιουσίας που υπόκειται σε εξασφάλιση και η 
εκτίµηση που γίνεται από αυτόν είναι δεσµευτική για όλους.   
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