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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Εισαγωγή Διαδραστικοφ Εργαλείου για αναδιάρθρωση χρεών και ζκδοση Οδηγοφ 
Αναδιάρθρωσης Πιστωτικών Διευκολφνσεων 

Η Υπθρεςία Αφερεγγυότθτασ ανακοινώνει ότι ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ, το «Διαδραςτικό 
Εργαλείο» για αναδιάρκρωςθ χρεών, κακώσ και απλοποιθμζνοσ «Οδθγόσ Αναδιάρκρωςθσ 
Πιςτωτικών Διευκολφνςεων». 

Το Διαδραςτικό Εργαλείο Αναδιαρκρώςεων και ο Οδθγόσ, ετοιμάςτθκαν από τθν Υπθρεςία 
Αφερεγγυότθτασ ςε ςυνεργαςία με τθν Κεντρικι Τράπεηα τθσ Κφπρου (ΚΤΚ). Σκοπόσ τθσ 
δθμιουργίασ τουσ είναι να βοθκιςουν τουσ δανειολιπτεσ να αντιλθφκοφν τα οφζλθ που 
προκφπτουν από τθν ζγκαιρθ αναδιάρκρωςθ και διαχείριςθ των δανειακών και άλλων 
υποχρεώςεων τουσ, ςτθν περίπτωςθ που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτθν αποπλθρωμι τουσ.  

Το Διαδραςτικό Εργαλείο ςυγκεκριμζνα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τόςο από τουσ δανειολιπτεσ όςο 
και από τουσ Συμβοφλουσ Αφερεγγυότθτασ, για τον υπολογιςμό του ςυνόλου των πιςτωτικών 
διευκολφνςεων, μθνιαίων εςόδων, μθνιαίων εξόδων και περιουςιακών ςτοιχείων που δυνατόν να 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν αποπλθρωμι χρεών ενόσ ατόμου ι ενόσ νοικοκυριοφ. Με τθ ςυμπλιρωςθ 
όλων των ςχετικών πεδίων, το Διαδραςτικό Εργαλείο παρουςιάηει αυτόματα τα πικανά ςενάρια για 
αναδιάρκρωςθ των χρεών ςε ςυγκεκριμζνο δανειολιπτθ, περιλαμβανομζνου του χρόνου 
αποπλθρωμισ τουσ αλλά και τθν πικανότθτα ολικισ αδυναμίασ ςτθν αποπλθρωμι του ςυνόλου ι 
μζρουσ των χρεών αυτών. Με αυτό τον τρόπο ο δανειολιπτθσ ι ο Σφμβουλοσ Αφερεγγυότθτασ που 
το χρθςιμοποιεί, μπορεί εφκολα να διαμορφώςει ζνα βιώςιμο ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ των χρεών 
αυτών το οποίο κα παρουςιάςει ακολοφκωσ ςτα Χρθματοπιςτωτικά Ιδρφματα και ςε άλλουσ 
πιςτωτζσ. 

Ο Οδθγόσ περιλαμβάνει ςφντομθ περιγραφι και παραπομπι ςε ενθμερωτικά εγχειρίδια για όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ αναδιάρκρωςθσ και διαχείριςθσ χρεών που προςφζρονται, όπωσ οι αναδιαρκρώςεισ 
δανείων που πραγματοποιοφνται από τα Χρθματοπιςτωτικά Ιδρφματα ωσ οι πρόνοιεσ του Κώδικα 
Συμπεριφοράσ τθσ ΚΤΚ, θ διαμεςολάβθςθ με εποπτεία του Χρθματοοικονομικοφ Επιτρόπου και τα 
ςχζδια αναδιάρκρωςθσ για φυςικά πρόςωπα τα οποία χειρίηεται θ Υπθρεςία Αφερεγγυότθτασ, 
περιλαμβανομζνθσ και τθσ κρατικισ ςτιριξθσ που παρζχεται από το Σχζδιο του Κυπριακοφ 
Οργανιςμοφ Ανάπτυξθσ Γθσ (ΚΟΑΓ) για τθν προςταςία τθσ κφριασ κατοικίασ. Περαιτζρω, γίνεται 
ειδικι αναφορά ςτθ διαδικαςία των εκποιιςεων, χωρίσ τθν εμπλοκι του Κτθματολογίου και ςτθν 
πτωχευτικι διαδικαςία. Αξιοςθμείωτθ είναι θ αναφορά ςτθ δεφτερθ ευκαιρία που παρζχεται ςτουσ 
πτωχεφςαντεσ μζςω του νζου πλαιςίου αφερεγγυότθτασ. 
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