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ΜΕΡΟΣ Α’- Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (10 Χ 2 ΜΟΝΑΔΕΣ) 

 

1. A 

2. Δ 

3. Β 

4. Δ 

5. Β 

6. Α 

7. Δ 

8. Γ 

9. Δ 

10. Γ 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ – Ερωτήσεις που χρήζουν συνοπτικές απαντήσεις (10 Χ 2 ΜΟΝΑΔΕΣ). 

 

1. Σύμφωνα με τον περί πτωχεύσεως Νόμο Κεφ. 5, σε περίπτωση έκδοσης Διατάγματος Πτώχευσης κανένας 

πιστωτής στον οποίο ο πτωχεύσας οφείλει χρέος που δύναται να επαληθευτεί σε πτώχευση δεν θα έχει 

οποιαδήποτε θεραπεία εναντίον της περιουσίας ή του πτωχεύσαντα αναφορικά με το χρέος ή θα μπορεί 

να εγείρει αγωγή εκτός αν εξασφαλίσει άδεια του Δικαστηρίου και υπό τους όρους που το Δικαστήριο 

θα επιβάλει. 

 

2. Σύμφωνα με τον περί Πτωχεύσεως Νόμο, Κεφ. 5, πρόταση για συμβιβασμό ή σχέδιο διευθέτησης 

θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή από τους πιστωτές όταν εγκριθεί από πλειοψηφία σε αριθμό και αξία 

των τριών τετάρτων όλων των πιστωτών των οποίων τα χρέη τους επαληθεύτηκαν και όταν εγκριθεί από 

το Δικαστήριο θα είναι δεσμευτική για όλους τους πιστωτές. Αν το Δικαστήριο εγκρίνει συμβιβασμό ή 

σχέδιο διευθέτησης μπορεί να εκδώσει Διάταγμα με το οποίο να ακυρώνει την πτώχευση και να 

παραχωρεί την περιουσία του πτωχεύσαντα σε αυτόν ή σε άλλο πρόσωπο που το Δικαστήριο δυνατό να 

ορίσει και υπό τους όρους που αυτό καθορίσει.  

 

3. Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, αν κατόπιν αίτησης του Εξεταστή, το Δικαστήριο 

ικανοποιηθεί ότι η διάθεση οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας η οποία υπόκειται σε εξασφάλιση 

που αυτή δημιουργήθηκε ως κυμαινόμενη επιβάρυνση και η άσκηση από τον εξεταστή των εξουσιών 

του σε σχέση με την περιουσία αυτή ενδέχεται να διευκολύνει την επιβίωση ολόκληρης ή οποιουδήποτε 

μέρους της εταιρείας ως δρώσας οικονομικής μονάδας (going concern), το Δικαστήριο δύναται με 

διάταγμα να εξουσιοδοτήσει τον εξεταστή να διαθέσει την περιουσία ή να ασκήσει τις εξουσίες του 

αναφορικά με αυτήν, ανάλογα με την περίπτωση, ως εάν αυτή μη υπόκειτο στην εξασφάλιση. Σε 

περίπτωση που περιουσία της εταιρείας διατίθεται με αυτό τον τρόπο, ο κάτοχος της εξασφάλισης έχει 

την ίδια προτεραιότητα αναφορικά με οποιαδήποτε περιουσία της εταιρείας, η οποία άμεσα ή έμμεσα 

αντιπροσωπεύει την περιουσία που διατέθηκε όπως θα είχε σε σχέση με την περιουσία υπό εξασφάλιση. 
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4. Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, όταν εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση, κυμαινόμενη 

επιβάρυνση πάνω στην επιχείρηση ή την περιουσία της εταιρείας που συστάθηκε μέσα σε δώδεκα μήνες 

από την έναρξη της εκκαθάρισης είναι άκυρη, εκτός αν αποδειχτεί ότι η εταιρεία ήταν φερέγγυα αμέσως 

μετά τη σύσταση της επιβάρυνσης, με εξαίρεση οποιοδήποτε ποσό που καταβλήθηκε στην εταιρεία κατά 

ή μετά τη σύσταση και ως αντιπαροχή, της επιβάρυνσης. Συνεπώς αν δάνειο παρασχέθηκε στην εταιρεία 

κατά την σύσταση της κυμαινόμενης επιβάρυνσης και ως αντιπαροχή της κυμαινόμενης επιβάρυνσης 

τότε η κυμαινόμενη επιβάρυνση είναι έγκυρη.  

 

5. Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 κατόπιν αίτησης του Εξεταστή το Δικαστήριο μπορεί να 

εκδώσει Διάταγμα που να διατάσσει όπως όλες ή οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες ή εξουσίες που 

έχουν δοθεί ή ασκούνται από τους συμβούλους είτε δυνάμει του ιδρυτικού εγγράφου ή καταστατικού 

της εταιρείας είτε από νόμο ή διαφορετικά, εκτελούνται ή ασκούνται μόνον από τον εξεταστή. Το 

Δικαστήριο κατά την έκδοση τέτοιου Διατάγματος λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, ότι οι υποθέσεις της 

εταιρείας διεξάγονται ή ότι μπορεί να διεξαχθούν κατά τρόπο που να επηρεάζει τα συμφέροντα της 

εταιρείας ή ότι είναι σκόπιμο η διεξαγωγή των εργασιών της εταιρείας από τους συμβούλους και προς 

τον συμφέρον αυτής ή των εργοδοτουμένων της ή των πιστωτών της να περιοριστεί ή να ρυθμιστεί ή 

όταν οι σύμβουλοι ζήτησαν κάτι τέτοιο. 

 

6. Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, με εξαίρεση της περίπτωσης αφερέγγυων εταιρειών 

για τις οποίες εφαρμόζεται ο περί Πτώχευσης Νόμος, Κεφ. 5, όλα τα χρέη που είναι πληρωτέα υπό 

αίρεση, και όλες οι απαιτήσεις εναντίον της εταιρείας, παρούσες ή μελλοντικές, βέβαιες ή υπό αίρεση, 

εξακριβωμένες ή εκφρασμένες μόνο σε αποζημιώσεις, είναι αποδεχτές ως επαλήθευση εναντίον της 

εταιρείας, αφού γίνει στο μέτρο που είναι δυνατό δίκαιη εκτίμηση της αξίας των χρεών αυτών ή των 

απαιτήσεων που είναι υπό αίρεση ή είναι εκφρασμένες μόνο σε αποζημιώσεις, ή που για οποιαδήποτε 

άλλη αιτία δεν έχουν συγκεκριμένη αξία. Πιστωτής θα πρέπει να υποβάλει επαλήθευση γραπτώς στον 

εκκαθαριστή, εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του διατάγματος 

εκκαθάρισης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός αν δοθεί παράταση από τον Επίσημο 

Παραλήπτη ή εκκαθαριστή. 

 

7. Σύμφωνα με τον Νόμο που Προβλέπει για τη Θέσπιση και Εφαρμογή Προσωπικών Σχεδίων 

Αποπληρωμής και Σχεδίου Απαλλαγής Οφειλών για Φυσικά Πρόσωπα οποιαδήποτε χρηματοοικονομική 

υποχρέωση του χρεώστη που πηγάζει από Διάταγμα Διατροφής αποτελεί εξαιρετέο χρέος. Διάταγμα 

Απαλλαγής Οφειλών δύναται να εκδοθεί μόνο για Επιλέξιμα χρέη, δηλαδή για οποιαδήποτε χρέη ύψους 

συνολικά μέχρι ΕΥΡ 25,000- πλην των εξαιρετέων.  

 

8. Σύμφωνα με τον Νόμο που Προβλέπει για τη Θέσπιση και Εφαρμογή Προσωπικών Σχεδίων 

Αποπληρωμής και Σχεδίου Απαλλαγής Οφειλών για Φυσικά Πρόσωπα με την έκδοση του Διατάγματος 

Απαλλαγής Οφειλών (ΔΑΟ) ο καθορισμένος χρεώστης και οποιοσδήποτε εγγυητής καθορισμένου 

επιλέξιμου χρέους του χρεώστη απαλλάσσονται από το καθορισμένο επιλέξιμο χρέος από οποιεσδήποτε 

άλλες υποχρεώσεις σε σχέση με αυτό. Σε περίπτωση που το ΔΑΟ ακυρωθεί κατόπιν αιτήσεως 

καθορισμένου πιστωτή ο καθορισμένος χρεώστης εκτός αν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά θα είναι 

υπεύθυνος στο ακέραιο για όλα τα καθορισμένα χρέη του ΔΑΟ κατά το χρόνο ακύρωσής του, καθώς και 

για όλες τις συσσωρευμένες καθυστερήσεις, χρεώσεις και τόκους. 

 

9. Σύμφωνα με τον περί Πτωχεύσεως Νόμο Κεφ. 5 σε περίπτωση που σύζυγος κηρύσσεται σε πτώχευση 

οποιαδήποτε χρήματα ή άλλη περιουσία που του δάνεισε ή του εμπιστεύτηκε ο άλλος σύζυγος για 

σκοπούς του εμπορίου ή της επιχείρησής του θεωρούνται στοιχεία του ενεργητικού της περιουσίας του 
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και η σύζυγος δεν δικαιούται να απαιτήσει μέρισμα ως πιστωτής σε σχέση με τα χρήματα που δάνεισε 

μέχρις ότου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των άλλων πιστωτών του πτωχεύσαντα συζύγου.  

 

10. Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 απαίτηση για αποζημίωσης που η εταιρεία είναι 

υποχρεωμένη να καταβάλει σε μισθωτό, λόγω σωματικής βλάβης που ο μισθωτός υπέστηκε συνέπεια 

ατυχήματος που προκλήθηκε από την απασχόληση και ενώ απασχολείτο ως μισθωτός της εταιρείας 

καταβάλλεται κατά προτεραιότητα σε σχέση με άλλα χρέη (εκτός οφειλών για φόρους, μισθούς κτλ. με 

τα οποία ιεραρχούνται pari pasu), αλλά αφού ικανοποιηθούν τα αναγκαία έξοδα και δαπάνες της 

εκκαθάρισης. Σύμφωνα με τον περί Πτωχεύσεως Νόμο, Κεφ. 5 το ποσό αποζημίωσης το οποίο ο 

πτωχεύσας υποχρεούται να καταβάλει προς μισθωτό για σωματικές βλάβες λόγω ατυχήματος που 

προκλήθηκε από την απασχόλησή του καταβάλλεται κατά προτεραιότητα (σε ίση όμως προτεραιότητα 

με άλλες προνομιακές πληρωμές), αλλά αφού πληρωθούν οι προκαταρτικές δαπάνες και έξοδα 

διαχείρισης.  
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ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

(Ι). 

Α. H Εταιρεία θα μπορούσε να αποταθεί στο Δικαστήριο με αίτηση προς τον σκοπό διορισμού Εξεταστή. Ο 

σκοπός της Αίτησης είναι να τεθεί η Εταιρεία υπό την προστασία του Δικαστηρίου μέχρι να διερευνηθεί το κατά 

πόσο υπάρχει δυνατότητα να εγκριθεί συμβιβασμός με τους πιστωτές ή πλάνο διευθέτησης. Το Δικαστήριο θα 

πρέπει να ικανοποιηθεί ότι η εταιρεία είναι ανίκανη να πληρώσει τα χρέη της σύμφωνα με την σχετική πρόνοια 

του περί Εταιρειών Νόμου πράγμα το οποίο ισχύει στην προκειμένη περίπτωση με την Εταιρεία αφού έχει 

περάσει πέραν των τριών εβδομάδων που τάσσει ο περί Εταιρειών Νόμος για να εξοφλήσει ή διευθετήσει τέτοια 

υποχρέωση. Επίσης δεν θα πρέπει να έχει εγκριθεί διάταγμα εκκαθάρισης της Εταιρείας και να υπάρχει εύλογη 

προοπτική η Εταιρεία να μπορεί να επιβιώσει ως δρώσα οικονομική μονάδα (going concern). H αίτηση θα πρέπει 

να συνοδεύεται από την γνώμη ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, ο οποίος να επιβεβαιώνει τις δυνατότητες 

επιβίωσης της Εταιρείας ως δρώσας οικονομικής μονάδας και να προτείνει Εξεταστή πρόσωπο αδειούχο 

σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμου.  

Η Εταιρεία θα τεθεί υπό την προστασία του Δικαστηρίου με την καταχώρηση της Αίτησης. Μέσα σε αυτή την 

περίοδο προστασίας δεν δύναται να γίνει εκτέλεση κατά της περιουσίας της εταιρείας αλλά ούτε και αυτή να 

εκκαθαριστεί. Η περίοδος προστασίας λήγει είτε με την εφαρμογή του οποιουδήποτε εγκριθέντος από τους 

πιστωτές συμβιβασμού ή πλάνου αναδιοργάνωσης είτε με την επιβεβαίωσης της αδυναμίας εξεύρεσης τέτοιου 

συμβιβασμού η πλάνου αναδιοργάνωσης από τον Εξεταστή προς το Δικαστήριο.  

 

B. Η κατάσταση της εταιρείας με βάση τα πιο πάνω έχει ως εξής: 

 

                Τράπεζα                      Δόση (ΕΥΡ)         Επιτόκιο (%)      Καθυστερήσεις (ΕΥΡ)     Τόκοι Υπερ.    Υπόλοιπο  

 

Τράπεζα Βιομηχάνων 

Δημοσία Λτδ  (TB)                       3,500                    6,75                        65,000                           16,000            216,000 

 

Τράπεζα  

Μικροκατασκευαστών 

Δημοσία Λτδ   (TM)                    1,600                    7,25                         24,000                           12,000            134,000 

 

Ευρωπαική Τράπεζα  

Αναπτύξεως (ETA)                      2,250                    3,2                              0                                       0                  374,000 
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Με βάση τον πιο πάνω πίνακα η Εταιρεία έχει σύνολο δόσεων ΕΥΡ 7,350 ενώ αν λάβουμε υπόψη ότι έχει σύνολο 

εισοδημάτων ΕΥΡ 66,000 το χρόνο δηλαδή περίπου ΕΥΡ 5,500 τότε είναι ξεκάθαρο ότι είναι ανίκανη να πληρώσει 

τα χρέη της.  

Σε περίπτωση που η Εταιρεία εξασφαλίσει χρηματοδότηση από άλλη πηγή τότε τόσο η Τράπεζα Βιομηχάνων 

Δημοσία Λτδ όσο και η Τράπεζα Μικροκατασκευαστών Δημοσία Λτδ θα χαρίσουν στην εταιρία το ½ και τα 2/3 

των τόκων υπερημερίας αντίστοιχα αν εξοφληθούν τα δάνεια που παρείχαν στην Εταιρεία, δηλαδή η πρώτη το 

πόσο των ΕΥΡ 8,000 (16,000 * ½)  και η δεύτερη το ποσό των ΕΥΡ 8,000 (12,000 * 2/3).   

Οι δόσεις δε που πρέπει να καταβάλλονται στις δύο αυτές τράπεζες από την εταιρεία ανέρχονται στο ποσό των 

ΕΥΡ 5,100 μηνιαίως (ΕΥΡ 3,600 + ΕΥΡ 1,500). 

Η Συνεργατική Κατασκευαστική (ΣΚ) μπορεί να παρέχει μακροχρόνιο δάνειο στην Εταιρεία με επιτόκιο 5,75% και 

με ΕΥΡ 7- ανά ΕΥΡ 1,000. Η Εταιρεία θα χρειαστεί ποσό εξόφλησης των δύο αυτών δανείων ως ακολούθως: 

Για την ΤΒ ποσό ΕΥΡ 208,000 [216,000 – 8,000 (ήτοι το ½ των τόκων υπερημερίας)] 

Για την ΤΜ ποσό ΕΥΡ 126,000 [134,000 – 8,000 (ήτοι το ½ των τόκων υπερημερίας)] 

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης για εξόφληση ΕΥΡ 334,000 (ΕΥΡ 208,000 + ΕΥΡ 126,000) (το οποίο θα φέρει 

δόση ΕΥΡ 2,338 (ΕΥΡ 334,000 * ΕΥΡ 7 / κάθε ΕΥΡ 1,000 δανείου). 

Κατά συνέπεια η συνολική δόση για τα δύο αυτά δάνεια που σήμερα ανέρχεται σε ΕΥΡ 5,100 θα αντικατασταθεί 

με δόση ΕΥΡ 2,338. 

Το δάνειο προς την ΕΤΑ είναι μακροχρόνιο και φέρει επιτόκιο 3,2% δηλαδή πολύ χαμηλότερο από το επιτόκιο 

που προσφέρει η ΣΚ, ενώ ενόψει και της δόσης των 2,250 προς την ΕΤΑ δεν φαίνεται ότι ενδείκνυται να 

χρηματοδοτηθεί και αυτό από την ΣΚ καθότι με βάση το υπόλοιπο η δόση για ΕΥΡ 374,000 προς ΕΥΡ 7 τα ΕΥΡ 

1,000 θα ήταν ΕΥΡ 2,618.  

 

Γ. Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 η εταιρεία APOLA TRADING LTD και η PANERI LTD είναι 

σχετιζόμενες εταιρείες, καθότι η πρώτη είναι μητρική της δεύτερης (θυγατρική). Κατά συνέπεια όταν το 

Δικαστήριο διορίζει εξεταστή σε εταιρεία δύναται κατά τον ίδιο χρόνο ή μετέπειτα να εκδώσει διάταγμα το οποίο 

να διορίζει τον Εξεταστή να είναι Εξεταστής σε σχετιζόμενη εταιρεία ή να παραχωρεί στον Εξεταστή σε σχέση με 

την εταιρεία αυτή όλες ή μερικές από τις εξουσίες ή καθήκοντα που του παρέχονται σε σχέση με την 

προαναφερόμενη εταιρεία. Το Δικαστήριο κατά την εξέταση της αίτησης για έκδοση τέτοιου διατάγματος θα 

λάβει υπόψη κατά πόσο η έκδοση του ενδέχεται να διευκολύνει την επιβίωση της εταιρείας ή της σχετιζόμενης 

εταιρείας ή και των δύο και ολόκληρης ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησής της ως δρώσας οικονομικής 

μονάδας. Δεν θα εκδώσει τέτοιο διάταγμα αν δεν ικανοποιηθεί ότι υπάρχει εύλογη προοπτική επιβίωσης της 

σχετιζόμενης εταιρείας και ολόκληρου ή μέρους της επιχείρησής της ως δρώσας οικονομικής μονάδας.  

Συνεπώς η εταιρεία PANERI LTD με την έκδοση τέτοιου Διατάγματος θα τελεί υπό την προστασία του 

Δικαστηρίου για την περίοδο που αρχίζει από την έκδοση του Διατάγματος ως ανωτέρω αναφέρεται και για όση 

περίοδο κατά την οποία η APOLA TRADING LTD τελεί υπό την προστασία του Δικαστηρίου.  
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(ΙΙ). 

Α. Συγκεντρωτικός πίνακας ενεργητικού – παθητικού Ανδρέα: 

 

       ΕΞΟΔΑ (ΕΥΡ)                                    ΥΠ. ΔΑΝΕΙΩΝ             ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

1,150 (διαβίωσης)                      

1,050 (κυρίας κατοικίας)                       120,000  (κατ.)          215,000 (κατ.) 

   350 (επιδιορ. Διαμ.)                               40,000 (διαμ.)         95,000 (διαμ.) 

   750 (χωράφι)                                           40,000 (χωρ.)          53,000 (χωρ.) 

   400 (αυτοκινήτου)                                   8,800  (αυτ.)           Άγνωστη 

3,700-                                                        208,800-                     363,000- 

Συνεπώς ο Ανδρέας λαμβανομένου υπόψη ότι τα συνολικά του εισοδήματα από την εργασία του και το ενοίκιο 

που εισπράττει ανέρχονται στα ΕΥΡ 2,250 + 294 (ήτοι 350 μείον το 16%), ήτοι ΕΥΡ 2,544 είναι ξεκάθαρο ότι 

αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.  

Ο Ανδρέας αντί να πωλήσει την κύρια του κατοικία θα μπορούσε να την εγκαταλείψει και να εγκατασταθεί στο 

διαμέρισμα που επίσης κατέχει. Σε τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να αυξήσει το εισόδημά του κατά ΕΥΡ 697 

(ήτοι ΕΥΡ 850 – 18%). Βέβαια θα απωλέσει το ποσό των ΕΥΡ 294- που εισπράττει σήμερα και κατά συνέπεια τα 

εισοδήματά του σε τέτοια περίπτωση θα είναι ΕΥΡ 2,544 + [697-294]= ΕΥΡ 2947-. Άρα ακόμη και σε αυτή την 

περίπτωση φαίνεται ότι θα πρέπει να προβεί στην πώληση κάποιου περιουσιακού του στοιχείου εκτός της 

κύριας του κατοικίας, του διαμερίσματος και του αυτοκινήτου του ώστε να μειώσει τις δόσεις και τα δάνειά του. 

Σε τέτοια περίπτωση η πώληση του χωραφιού, το οποίο δεν αποδίδει εισόδημα στον Ανδρέα θα μπορούσε να 

του μειώσει τις συνολικές μηνιαίες δόσεις δανείων . Το υπόλοιπο του δανείου των ΕΥΡ 40,000 για την αγορά του 

χωραφιού θα εξοφλείτο. Δηλαδή ο Ανδρέας από την πώληση θα ελάμβανε περίπου ΕΥΡ 49,500 (ΕΥΡ 53,000 μείον 

ΕΥΡ 3,500 φόρος κεφ. Κερδών). Με αυτά τα χρήματα θα εξοφλούσε το υπόλοιπο του δανείου, αλλά και το 

υπόλοιπο του δανείου του αυτοκινήτου δηλαδή τα ΕΥΡ 8,800. Άρα με αυτό τον τρόπο ο Ανδρέας θα είχε σύνολο 

υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων και των μηνιαίων οικογενειακών εξόδων διαβίωσης) από τις ΕΥΡ 3,700 

που έχει σήμερα μείον άλλα ΕΥΡ 750 (δόση χωραφιού) και μείον άλλα ΕΥΡ 400 (δόση αυτοκινήτου), ήτοι ΕΥΡ 

2,550. 

Συνεπώς αν υλοποιηθούν τα πιο πάνω ο Ανδρέας θα έχει σύνολο εισοδημάτων ΕΥΡ 2,947 και σύνολο 

υποχρεώσεων (εξόδων διαβίωσης και δόσεων) ΕΥΡ 2,550 (ΕΥΡ 3700 – ΕΥΡ 750 – ΕΥΡ 400)-. Άρα θα καταστεί 

φερέγγυος, χωρίς να χρειαστεί να πωλήσει την κύρια του κατοικία ή κάποιο περιουσιακό του στοιχείο που του 

αποφέρει εισόδημα.  
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B. Σύμφωνα τα πιο πάνω δεδομένα το σύνολο των υποχρεώσεων του Κώστα έχει ως εξής: 

Ενοίκιο Διαμερίσματος                                  EYΡ 350- 

Ενοίκιο Περιπτέρου                                        ΕΥΡ 300- 

Δόση ανεξασφ. καταναλωτικό Δανείου     ΕΥΡ 300- 

Δόση ανεξασφ. Επαγγελματικού Δανείου ΕΥΡ 500- 

Μηνιαία καταβολή σε διαφ. πιστωτές       ΕΥΡ 300- 

Συντήρηση και δίδακτρα τέκνου                 ΕΥΡ 300- 

Οικογενειακές ανάγκες                                 ΕΥΡ 800- 

                                                        -------------------------------------- 

ΣΥΝΟΛΟ:                                                        EYΡ 2,850- 

 

Το σύνολο ενεργητικού – παθητικού του Κώστα έχει ως εξής: 

Ενεργητικό:                                                                        Παθητικό: 

Αυτοκίνητο ΕΥΡ  7,000                                Καταναλωτικό Δάνειο              ΕΥΡ 15,000 

Κοσμήματα ΕΥΡ  5,000                                Επαγγελματικό Δάνειο            ΕΥΡ 20,000 

Επιχείρηση ΕΥΡ 12,000                               Χρέη σε διάφορους πιστωτές ΕΥΡ 10,000 

Σύνολο        ΕΥΡ 24,000                              Σύνολο                                         ΕΥΡ 45,000 

 

Με δεδομένο ότι ο Κώστας λαμβάνει μηνιαία περίπου ΕΥΡ 1,800 είναι ξεκάθαρο ότι είναι ανίκανος να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Ο Κώστας πέραν των άλλων διαδικαστικών προϋποθέσεων που καθορίζει 

ο Νόμος που προβλέπει για τη θέσπιση και εφαρμογή Προσωπικών Σχεδίων Αποπληρωμής και Σχεδίου 

Απαλλαγής Οφειλών για Φυσικά Πρόσωπα, είναι ξεκάθαρο ότι είναι αφερέγγυος και ότι υπάρχει εύλογη 

προοπτική ότι η συμμετοχή του σε διακανονισμό με τους πιστωτές του θα τον διευκολύνει να καταστεί 

φερέγγυος για τα επόμενα 5 έτη, ενώ δεν προκύπτει από τα πιο πάνω ότι ποσοστό τουλάχιστο του 25% των 

υποχρεώσεών του δημιουργήθηκε τους τελευταίους έξι μήνες. Με την έκδοση του προστατευτικού διατάγματος 

ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας υποβάλλει στους πιστωτές προτάσεις για Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής σε 

σχέση με τα καθορισμένα χρέη.  

Το ΠΣΑ του Κώστα δεν δύναται να έχει διάρκεια πέραν των 60 μηνών με δυνατότητα παράτασης τους 12 μήνες, 

να θέτει στους πιστωτές του στην ίδια ή σε καλύτερη θέση παρά αυτή που θα είχαν αν η περιουσία του διατίθετο 

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πτωχεύσεως Νόμου. Στα πλαίσια προτάσεων ΠΣΑ και ενόψει της 

επαγγελματικής κατάστασης του Κώστα τόσο η φωτοτυπική μηχανή όσο και τα εργαλεία κλειδιών και 

ταπελλογραφίας δεν θα πρέπει να πωληθούν ως απαραίτητα για την εργασία του Κώστα στο περίπτερο. Θα 

μπορούσαν όμως να πωληθούν τα κοσμήματα εύκολα σε τιμές μετάλλου που θα απέφερε ποσό των ΕΥΡ 5,000 

που θα μπορούσε να μειώσει μέρος των χρεών του Κώστα. Ο Κώστας θα πρέπει επίσης να διατηρήσει το 

αυτοκίνητό του για τις ανάγκες της εργασίας και της οικογένειάς του.  

Είναι ξεκάθαρο επίσης ότι ο Κώστας δεν θα πρέπει να προβεί στην πώληση της επιχείρησης του περιπτέρου 

καθότι αφενός μεν είναι η μοναδική πηγή των εισοδημάτων του, αφετέρου δε οι πιστωτές δεν θα ήσαν σε 



8 
 

καλύτερη θέση ένεκα του ότι τέτοια πώληση δεν θα αποφέρει σημαντικό ποσό για να εξοφληθούν από τον 

Κώστα. Δηλαδή είναι προς τον συμφέρον των πιστωτών οι οποίοι θα ήσαν σε καλύτερη θέση αν αποδέχοντο στη 

συνέλευση πιστωτών την πρόταση ΠΣΑ.  

Στην συνέλευση των πιστωτών η πρόταση ΠΣΑ θα πρέπει να εγκριθεί τουλάχιστο από το 65% του συνολικού 

ποσοστού των πιστωτών του Κώστα. Στην προκειμένη περίπτωση η διαφωνία του πιστωτή του ανεξασφάλιστου 

καταναλωτικού δανείου που κατέχει το 33,3% των χρεών του Κώστα (ΕΥΡ 15,000 από τις ΕΥΡ 45,000) δεν μπορεί 

να αποτρέψει την έγκριση. 

Το ΠΣΑ του Κώστα κατόπιν αιτήσεως της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας θα πρέπει να εγκριθεί από το αρμόδιο 

Δικαστήριο. Ο πιστωτής που διαφώνησε δύναται να υποβάλει ένσταση στο να τεθεί σε ισχύ το ΠΣΑ σύμφωνα με 

τις πρόνοιες του Νόμου.   

 

 

 

(ΙΙΙ). 

Α. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Γιάννης έχει παραμείνει δέσμιος των επιθυμιών των άλλων μετόχων οι οποίοι δεν 

συνεργάζονται προς την κατεύθυνση υλοποίησης του επιχειρηματικού πλάνου της Εταιρείας, αλλά και δεν 

προβαίνουν σε οποιεσδήποτε ενέργειες για να απεμπλακεί ο Γιάννης από την εταιρεία. Για τον λόγο αυτό ο 

Γιάννης και με δεδομένο ότι η εταιρεία δεν έχει αρχίσει τις εργασίες της εντός ενός έτους από την σύστασή της 

(1/2/2015 μέχρι σήμερα) δύναται να προβεί σε αίτηση στο Δικαστήριο για την διάλυση της ΑΑΑ COFFEE PATENT 

Ltd. Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 εταιρεία δύναται να διαλυθεί με διάταγμα Δικαστηρίου αν 

δεν έχει αρχίσει της εργασίες της εντός ενός έτος από την ημερομηνία σύστασής της. Με τον τρόπο αυτό ο 

Γιάννης θα μπορεί να πάρει πίσω το μετοχικό κεφάλαιο που συνείσφερε ο πατέρας του για ασχοληθεί με την 

δική του επιχείρηση. Ο Γιάννης για τους σκοπούς του περί Εταιρειών Νόμου θεωρείται συνεισφορέας. 

Συνεισφορέας δύναται να  υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο για εκκαθάριση με Διάταγμα όταν την προηγούμενη 

περίοδο 18 μηνών ήταν μέτοχος για τουλάχιστον 6 μήνες, εκτός αν κατέστη μέτοχος δυνάμει κληρονομικής 

διαδοχής. Συνεπώς, όπως προκύπτει ο Γιάννης δικαιούται σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 να 

υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο για εκκαθάριση της Εταιρείας. 

 

Β. Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 τηρουμένων των δικαιωμάτων των ενυπόθηκων πιστωτών και 

άλλων πιστωτών με πάγιες επιβαρύνσεις επί περιουσίας της εταιρείας η προτεραιότητα αποπληρωμής έχει ως 

εξής: 

 

1. Έξοδα και δαπάνες εκκαθάρισης συμπεριλαμβανομένου της αμοιβής του εκκαθαριστή. 

2. Τοπικοί και κυβερνητικοί φόροι, μισθοί υπαλλήλων ή άλλα ωφελήματα που απορρέουν από σχέση 

εργοδότησης, αποζημίωση για εργατικό ατύχημα ή απλήρωτη άδεια. 

3. Πληρωμή κατόχων κυμαινόμενων επιβαρύνσεων. 

4. Μη εξασφαλισμένοι πιστωτές. 

5. Μέτοχοι 
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Στην συγκεκριμένη περίπτωση το ακίνητο της εταιρείας βαρύνεται με πρώτη και δεύτερη υποθήκη με υπόλοιπο 

ΕΥΡ 107,500 και ΕΥΡ 13,500 αντίστοιχα, δηλαδή συνολικό οφειλόμενο ενυπόθηκο υπόλοιπο ΕΥΡ 121,000. Με 

δεδομένο ότι η εκποίηση του ακινήτου αποφέρει ποσό ΕΥΡ 123,250, μετά την εξάντληση της εξασφάλισης των 

δύο αυτών δανειστών θα έχουν εξοφληθεί πλήρως από το αντάλλαγμα της ρευστοποίησης και θα απομείνει και 

ποσό ΕΥΡ 2,250- για τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της εταιρείας (EYR 123,250 – 107,500 – 13,500 = 2250).  

Αναφορικά με τον πιστωτή που έχει πάγια επιβάρυνση επί των οχημάτων με την συμφωνία ενοικιαγοράς για 

ποσό ΕΥΡ 94,350- και με δεδομένο ότι η πώληση των οχημάτων θα αποφέρει ποσό ΕΥΡ 83,250 το οποίο θα τους 

καταβληθεί, θα απομείνει υπόλοιπο να λαμβάνουν ΕΥΡ 11,100 ως μη εξασφαλισμένοι πιστωτές.  

 

 

Ποσό διαθέσιμο   

 

Εισπράξεις από χρεώστες        ΕΥΡ 23750 

Πλέον Εισπράξεις από διάθεση εξοπλισμού      ΕΥΡ 7250 +  

Πλέον υπόλοιπο από την διάθεση ακίνητου, (μετά την εξόφληση των εξασφαλισμένων πιστωτών) ΕΥΡ 2250 +  

Μείον έξοδα εκκαθάρισης        ΕΥΡ 5338 -  

Μείον οφειλές στον φόρο εισοδήματος       ΕΥΡ 2000 - 

Μείον οφειλές για 13ον         ΕΥΡ 7500 -  

Μείον οφειλές προς Δημοτικές αρχές       ΕΥΡ 6400 – 

Ποσό διαθέσιμο για ικανοποίηση οφειλών που δεν χρήζουν προτεραιότητας  ΕΥΡ 12,012 

 

Μη προνομιούχες οφειλές:        ΥΠΟΛΟΙΠΟ     ΔΙΑΝΟΜΗ 

Το υπόλοιπο που προέκυψε προς CARFLΕET SOLUTIONS LTD (μετά την εκποίηση των οχημάτων) ΕΥΡ 11,100          1332 

Υπόλοιπο προς προμηθευτή γραφικής ύλης      ΕΥΡ   3,500    420 

Υπόλοιπο προς τον προμηθευτή πετρελαιοειδών       ΕΥΡ 12,400 1488 

Οφειλή προς το Συνεργείο επισκευής και συντήρησης των οχημάτων   ΕΥΡ   6,000    720 

Οφειλόμενα ενοίκια για Αποθήκη που η εταιρεία χρησιμοποιούσε.    ΕΥΡ 67,100 8052  

ΣΥΝΟΛΟ          ΕΥΡ 100.100 12012 

12012 / 100100 = ΕΥΡ 0,12 ανά ΕΥΡΟ 

 

Γ. Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113, όταν οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας της Εταιρείας που 

βρίσκεται υπό εκκαθάριση αποτελείται από ακίνητη περιουσία που είναι βεβαρημένη με φορτικές συμβάσεις ή 

από οποιαδήποτε άλλη περιουσία που δεν δύναται να πωληθεί ή να πωληθεί εύκολα ένεκα του ότι δεσμεύει 

τον κάτοχό της να εκτελέσει οποιαδήποτε φορτική πράξη ή στην πληρωμή χρηματικού ποσού, ο Εκκαθαριστής 

της Εταιρείας δύναται, με άδεια του Δικαστηρίου  με έγγραφο υπογραμμένο από αυτόν, οποτεδήποτε μέσα σε 
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δώδεκα μήνες μετά την έναρξη της εκκαθάρισης ή τέτοιας παρατεινόμενης περιόδου που δύναται να επιτραπεί 

από το Δικαστήριο, να αποποιηθεί την περιουσία. Στην προκειμένη περίπτωση το τεμάχιο γης βαρύνεται με 

υποχρέωση αποκατάστασης το κόστος της οποίας υπερβαίνει κατά πολύ την αξία της γης μετά την 

αποκατάστασή της. Κατά συνέπεια ο Εκκαθαριστής θα μπορούσε ενδεχομένως να αιτηθεί στο Δικαστήριο την 

αποποίηση τέτοιας περιουσίας. 
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