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ΜΕΡΟΣ Α’: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (σύνολο 40 μονάδες)  
Ερωτήσεις που χρήζουν συνοπτικές απαντήσεις - (20 ερωτήσεις των 2 μονάδων)  

 

1. Σε περίπτωση εκκαθάρισης εταιρείας, κάθε νυν μέλος ευθύνεται να συνεισφέρει στα 

περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ποσό ικανοποιητικό για την πληρωμή των χρεών 

και υποχρεώσεων της, και των εξόδων, τελών και δαπανών της εκκαθάρισης και για 

την προσαρμογή των δικαιωμάτων των συνεισφορέων μεταξύ τους. Καμιά συνεισφορά 

δεν απαιτείται από οποιοδήποτε μέλος που υπερβαίνει το ποσό, αν υπάρχει, που δεν 

καταβλήθηκε για τις μετοχές σχετικά με τις οποίες ευθύνεται ως νυν ή πρώην μέλος, 

σύμφωνα με το άρθρο 204 Κεφ. 113. Η υλοποίηση τέτοιας ευθύνης γίνεται δια κλήσεων 

στους συνεισφορείς από τον εκκαθαριστή. 

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 220 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 όταν έχει εκδοθεί διά-

ταγμα εκκαθάρισης ή έχει διοριστεί προσωρινός εκκαθαριστής, καμμιά αγωγή ή διαδι-

κασία συνεχίζεται ή αρχίζει εναντίον της εταιρείας εκτός μετά από άδεια του Δικαστη-

ρίου και με τέτοιους όρους που το Δικαστήριο δυνατό να επιβάλει. Συνεπώς ο ενάγο-

ντας/πιστωτής θα πρέπει να εξασφαλίσει σχετικό διάταγμα συνέχισης της αγωγής από 

το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. 

 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 305 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όταν πιστωτής έχει 

εκδώσει εκτέλεση εναντίον των αγαθών ή ακίνητης περιουσίας εταιρείας ή έχει κατάσχει 

στα χέρια τρίτου οποιοδήποτε χρέος που οφείλεται στην εταιρεία, και στη συνέχεια η 

εταιρεία εκκαθαρίζεται, δεν θα δικαιούται να κατακρατήσει το όφελος που αποκόμισε 

από την εκτέλεση ή την κατάσχεση, εναντίον του εκκαθαριστή της εκκαθάρισης της ε-

ταιρείας εκτός αν ο πιστωτής συμπλήρωσε την εκτέλεση ή κατάσχεση πριν από την 

έναρξη της εκκαθάρισης. Στην προκειμένη περίπτωση η εκτέλεση με πώληση δεν έχει 

συμπληρωθεί. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με το άρθρο 306, Κεφ. 113 θα επιδοθεί 

στον εντεταλμένο για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ειδοποίηση ότι εκδόθηκε 

διάταγμα εκκαθάρισης και αυτός θα παραδώσει τα κινητά στον εκκαθαριστή. 

 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 266 (3) του Κεφ. 113 οποιοσδήποτε σύμβουλος εταιρείας που 

κάνει δήλωση φερεγγυότητας χωρίς να έχει εύλογη αιτία για τη γνώμη ότι η εταιρεία θα 

είναι σε θέση να πληρώσει τα χρέη της στο ακέραιο μέσα στην ορισμένη από τη δήλωση 

περίοδο διαπράττει ποινικό αδίκημα. Σύμφωνα με το άρθρο 271 αν ο εκκαθαριστής έχει 

κατά οποιοδήποτε χρόνο τη γνώμη ότι η εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να πληρώσει τα 

χρέη της στο ακέραιο μέσα στην περίοδο που αναφέρεται στη δήλωση σύμφωνα με το 

άρθρο 266, αυτός συγκαλεί αμέσως συνέλευση των πιστωτών, και θέτει στη συνέλευση 

κατάσταση του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας. 

 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 3(1) (β) του περί Πτωχεύσεως Νόμου, Κεφ. 5 χρεώστης δια-

πράττει πράξη πτώχευσης αν στην Κύπρο ή αλλού προβαίνει σε οποιαδήποτε παρα-

χώρηση ή μεταβίβαση της περιουσίας του ή οποιουδήποτε μέρους αυτής, ή δημιουργεί 

σε αυτή επιβάρυνση, η οποία σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο θα 

ήταν άκυρη ως δόλια προτίμηση αν ο χρεώστης κηρυσσόταν σε πτώχευση. Συνεπώς 

επειδή η ενέργεια του ΑΒ να παραχωρήσει υποθήκη προς όφελος του ΦΓ αποτελεί 

δόλια προτίμηση έναντι των άλλων πιστωτών του ΑΒ και θα θεωρείτο σύμφωνα με το 

άρθρο 47(1) του Κεφ. 5, δόλια και άκυρη έναντι του διαχειριστή της πτώχευσης. Συνε-

πώς ο ΑΒ διαπράττει πράξη πτώχευσης.  

 



6. Σύμφωνα με το άρθρο 49(1) του περί Πτωχεύσεως Νόμου Κεφ. 5 με την κήρυξη χρεώ-

στη σε πτώχευση, η περιουσία του πτωχεύσαντα μεταφέρεται και περιέρχεται στο δια-

χειριστή που διορίζεται ενώ στην περίπτωση εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 232 

(1) του Κεφ. 113 όταν εταιρεία εκκαθαρίζεται από το Δικαστήριο, το Δικαστήριο δύναται, 

μετά από αίτηση του εκκαθαριστή, να διατάξει με διάταγμα όπως, ολόκληρη ή οποιο-

δήποτε μέρος κάθε είδους ιδιοκτησίας που ανήκει στην εταιρεία ή κατέχεται από εμπι-

στευματοδόχους για λογαριασμό της, περιέλθει στον εκκαθαριστή με την επίσημη του 

ιδιότητα, και τότε η ιδιοκτησία στην οποία αναφέρεται το διάταγμα περιέρχεται ακολού-

θως σε αυτόν.  

 

7. Σύμφωνα με το άρθρο 23(3) του περί Πτωχεύσεως Νόμου Κεφ. 5, όταν πτωχεύσας κη-

ρυχτεί σε πτώχευση οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για την ρευστοποίηση της πε-

ριουσίας του και τη διανομή του προϊόντος της ρευστοποίησης μεταξύ των πιστωτών του. Σύμ-

φωνα με το άρθρο 23(4) αν πτωχεύσας εσκεμμένα παραλείπει να εκτελέσει τα καθήκο-

ντά του αυτά, τότε  υπέχει ποινική ευθύνη και αν παραλείψει να εκτελέσει υποχρέωση 

με βάση δικαστικό διάταγμα θα υπέχει και ευθύνη για περιφρόνηση Δικαστηρίου. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 27Α(8) η αυτοδίκαιη αποκατάσταση πτωχεύσαντα,  

επιφέρει πλήρη απαλλαγή του εν λόγω προσώπου από όλα τα επαληθεύσιμα χρέη, 

νοουμένου ότι το πρόσωπο αυτό ενεργεί με καλή πίστη και συνεργάζεται πλήρως, είτε 

με τον Επίσημο Παραλήπτη είτε με τον διαχειριστή, ανάλογα με την περίπτωση, για την 

εκποίηση και διανομή της πτωχευτικής περιουσίας. Συνεπώς, πτωχεύσαντας που δεν 

συνεργάστηκε ως προς την ρευστοποίηση και διανομή της περιουσίας του δεν θα μπο-

ρεί να απαλλαγεί αυτοδίκαια στα τρία χρόνια. 

 

8. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Περί Πτώχευσης Νόμου Κεφ. 5  το Δικαστήριο δύναται, 

αν αποδειχτεί ότι είναι αναγκαίο για την προστασία της περιουσίας του χρεώστη, οπο-

τεδήποτε μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης και προτού εκδοθεί διάταγμα πτώχευ-

σης, να διορίσει τον Επίσημο Παραλήπτη ή αδειοδοτημένο σύμβουλο αφερεγγυότητας 

ως προσωρινό διαχειριστή της περιουσίας του χρεώστη, ή οποιουδήποτε μέρους αυ-

τής, με εντολή όπως λάβει αμέσως κατοχή της περιουσίας ή μέρους αυτής. 

 

9. Σύμφωνα με το άρθρο 39 του περί Πτωχεύσεως Νόμου, Κεφ. 5 σε περίπτωση κήρυξης 

σε πτώχευση του ενός εκ των δύο συζύγων, οποιαδήποτε χρήματα ή άλλη περιουσία, 

που του δάνεισε ή του εμπιστεύθηκε ο έτερος σύζυγος για τους σκοπούς του εμπορίου 

ή της επιχείρησής που διεξάγεται από αυτόν, θεωρούνται ως στοιχεία του ενεργητικού 

της περιουσίας του και ο έτερος σύζυγος δεν δικαιούται να απαιτήσει μέρισμα ως πι-

στωτής σε σχέση με τα εν λόγω χρήματα ή περιουσία, μέχρις ότου ικανοποιηθούν όλες 

οι έναντι αντιπαροχής, σε χρήμα ή χρηματική αξία, απαιτήσεις των άλλων πιστωτών 

του πτωχεύσαντα συζύγου. Κατά συνέπεια η νομική συμβουλή που έλαβε η σύζυγος 

δεν είναι ορθή καθότι η σύζυγος δεν θα λάβει οποιοδήποτε ποσό από την περιουσία 

του συζύγου της. 

 

10. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά 

Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμο του 2015 (65(I)/2015) 

ως ετροποποιήθηκε, επιλέξιμα χρέη σε σχέση με χρεώστη σημαίνει οποιαδήποτε χρέη 

ύψους συνολικά μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000), πλην εξαιρετέων ή εξα-

σφαλισμένων στο βαθμό της εξασφάλισης χρεών, άρα τα δίδακτρα του πανεπιστημίου 

που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ΔΑΟ. Η ανα-

φορά τέτοιων χρεών γίνεται ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά στο νόμο καθότι ο Νόμος 

αναφέρει τις λέξεις «μεταξύ άλλων». Επίσης τα εξαιρετέα χρέη αναφέρονται χρέη προς 

Δήμους, διατάγματα διατροφή κτλ. κατά συνέπεια δεν περιορίζονται σε περιπτώσεις 



δανείων, πιστωτικών καρτών και γενικά οφειλές σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Κατά 

συνέπεια θα μπορούσε το χρέος αυτό να αποτελέσει αντικείμενο ΔΑΟ.  

 

11. Σύμφωνα με το άρθρο 22 (1) του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσω-

πικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου του 2015 

(65(I)/2015) ως ετροποποιήθηκε, με την έκδοση του Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλών 

ο καθορισμένος χρεώστης και οποιοσδήποτε εγγυητής καθορισμένου επιλέξιμου χρέ-

ους του χρεώστη, όπου αυτό εφαρμόζεται, απαλλάσσονται από το καθορισμένο επιλέ-

ξιμο χρέος, καθώς και από όλες τις συσσωρευμένες καθυστερήσεις, τις χρεώσεις και 

τους τόκους που δημιουργήθηκαν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης του χρεώ-

στη, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος από το Δικαστήριο, τα οποία κα-

θίστανται πληρωτέα  σε σχέση με τα εν λόγω καθορισμένα χρέη. Συνεπώς, επειδή στην 

προκειμένη περίπτωση ο ΠΓ είναι καθορισμένος χρεώστης για εξ’ εγγυήσεως χρέος ο 

ΑΓ δεν επηρεάζεται από το ΔΑΟ και συνεχίζει να έχει ευθύνη για ολόκληρο το ποσό 

του χρέους δυνάμει της σύμβασης εγγύησης που έχει.  

 

12. Σύμφωνα με το άρθρο 61(5) του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσω-

πικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου του 2015 

(65(I)/2015) ως ετροποποιήθηκε, ενόσω βρίσκεται σε ισχύ Προσωπικό Σχέδιο Απο-

πληρωμής και πιστωτής του εν λόγω χρεώστη καταχώρισε αίτηση κήρυξης σε πτώ-

χευση του χρεώστη δυνάμει του περί Πτώχευσης Νόμου, αναφορικά με οποιοδήποτε 

καθορισμένο χρέος, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Πτώχευσης Νόμου, τέτοια 

αίτηση απορρίπτεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

 

13. Σύμφωνα με το άρθρο 79 του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά 

Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμο του 2015 (65(I)/2015) 

ως ετροποποιήθηκε, μη βιώσιμος χρεώστης διατηρεί το δικαίωμα να απευθυνθεί στο 

δικαστήριο με αίτημα την έκδοση διατάγματος αναστολής εκποίησης της κύριας κατοι-

κίας (αξίας μέχρι ΕΥΡΩ 300,000-) βάσει των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, εφόσον η εν λόγω κύρια κατοικία αποτελεί κατά πε-

ρίπτωση ενυπόθηκη εξασφάλιση χρέους, το οποίο αυτός αδυνατεί να εξυπηρετήσει. Το 

δικαστήριο εφόσον ικανοποιηθεί από τα προσκομισθέντα εκ μέρους του χρεώστη στοι-

χεία, ότι η οικονομική κατάσταση αυτού έχει επιδεινωθεί ή ότι έχει περιέλθει σε αδυνα-

μία εξόφλησης των οφειλών του συνεπεία της κρατούσης οικονομικής κρίσης, δύναται 

να εκδώσει διάταγμα αναστολής της διαδικασίας εκποίησης της κύριας κατοικίας αυτού, 

του οποίου η διάρκεια δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.  

 

14. Σύμφωνα με το άρθρο 17 των περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Κανονισμών 2015 

κάθε αρμόδια αρχή ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί των συμβούλων αφερεγγυότητας τους 

οποίους αδειοδοτεί. Σύμφωνα με το άρθρο 2(1) του περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας 

Νόμου 2015 ως ετροποποιήθηκε «αρμόδια αρχή» σημαίνει την Υπηρεσία Αφερεγγυό-

τητας και κάθε αναγνωρισμένο επαγγελματικό σώμα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4. 

Ως τέτοια αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Συμβούλων Αφερεγγυό-

τητας Νόμου με απόφαση του αρμόδιου υπουργού ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλο-

γος καθώς και τα αναγνωρισμένα σώματα λογιστών, δυνάμει του άρθρου 6 του περί 

Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Σύμφωνα με το άρθρο 

18 των εν λόγω κανονισμών τον πειθαρχικό έλεγχο για τους συμβούλους αφερεγγυό-

τητας που αδειοδοτεί η υπηρεσία αφερεγγυότητας ασκεί η Πειθαρχική Επιτροπή.  

 



15. Σύμφωνα με τον περί Συμβούλων Αφερεγγυότητα Νόμο 64(Ι)/2015 ως ετροποποιήθηκε 

πρόσωπο δεν δύναται να ενεργεί ως σύμβουλος αφερεγγυότητας καθ’ οποιονδήποτε 

χρόνο εάν, κατά τον εν λόγω χρόνο,  κατέχει δημόσιο αξίωμα, μόνιμο ή προσωρινό, 

στη δημόσια υπηρεσία [άρθρο 8(3)(γ)]. Στην περίπτωση αυτή και σύμφωνα με το 

11(1)(α) η Αρμόδια Αρχή δύναται να προβεί σε ανάκληση της άδειας του εν λόγω συμ-

βούλου. 

 

16. Οι μισθοί των υπαλλήλων θεωρούνται, βάσει του άρθρου 300 του περί εταιρειών νό-

μου κεφ. 113, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 89 που αφορά περιπτώσεις όταν διο-

ρίζεται παραλήπτη εκ μέρους των κατόχων χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας εξα-

σφαλισθέντων με κυμαινόμενη επιβάρυνση, ως προνομιακές πληρωμές οπότε η εξό-

φληση των μισθών θα προηγηθεί της εξόφλησης του Ομολόγου Κυμαινόμενης Επιβά-

ρυνσης. Σε περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας δεν είναι αρκετά για 

να πληρωθούν όλες οι προνομιακές πληρωμές τότε αυτές θα αποπληρωθούν κατ’ α-

ναλογία.  

 

17. Ενόψει της απαγορευτικής ρήτρας που υπάρχει στο Ομόλογο Κυμαινόμενης Επιβά-

ρυνσης ως προς την εγγραφή επιβάρυνσης που έχει προτεραιότητα εξόφλησης σε 

σχέση με το Ομόλογο, από το προϊόν πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου, θα εξοφλη-

θούν κατά προτεραιότητα πρώτα το Ομόλογο Κυμαινόμενης Επιβάρυνσης (ΟΚΕ) η-

μερ. 23/11/2001 και θα ακολουθήσει η εξόφληση της υποθήκης παρά το ότι είναι πάγια 

επιβάρυνση που είναι ορθά καταχωρημένη στο κτηματολόγιο. Ενόψει του ότι η κυμαι-

νόμενη επιβάρυνση ήταν ορθά καταχωρημένη στον Έφορο Εταιρειών, η προτεραιό-

τητα εξαρτάται από την καλή πίστη του ενυπόθηκου δανειστή, δηλ. κατά πόσο γνώριζε 

ή όχι την ύπαρξη της απαγορευτικής ρήτρας που περιλαμβάνει το ΟΚΕ. 

 

18. Σύμφωνα με το άρθρο 202Ι (2) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, σε περίπτωση 

που κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης σε σχέση με εταιρεία υπάρχει διορισμέ-

νος προσωρινός εκκαθαριστής για την εταιρεία, το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει ο-

ποιοδήποτε διάταγμα θεωρεί πρέπον, συμπεριλαμβανομένου διατάγματος, το οποίο 

να διατάσσει όπως - 

(α) ο προσωρινός εκκαθαριστής διοριστεί ως εξεταστής της εταιρείας, 

(β) διοριστεί άλλο πρόσωπο ως εξεταστής της εταιρείας, 

(γ) ο προσωρινός εκκαθαριστής παύσει να ενεργεί ως προσωρινός εκκαθαριστής 
από ημερομηνία την οποία καθορίζει το Δικαστήριο.  

Συνεπώς, η συνύπαρξη εξαρτάται από το σχετικό διάταγμα του δικαστηρίου.  

19. Δυνάμει του άρθρου 202ΙΣΤ(2) ο εξεταστής μπορεί να κάνει αίτηση στο Δικαστήριο και 
να ζητήσει διάταγμα που να επιτρέπει τη διάθεση της εξασφαλισμένης περιουσίας ε-
φόσον αυτή ενδέχεται να διευκολύνει την επιβίωση ολόκληρης ή οποιουδήποτε μέρους 
της εταιρείας ως δρώσας οικονομικής μονάδας (going concern) ως εάν αυτή δεν υπό-
κειτο στην εξασφάλιση. Σε τέτοια περίπτωση, το διάταγμα θα περιλαμβάνει όρο ότι το 
καθαρό προϊόν διάθεσης θα εξοφλήσει τα ποσά που εξασφαλίζονται από την εξασφά-
λιση της Βήτα Τράπεζας Λτδ.  

 



20. Δεν συμφωνώ με τη θέση των Διευθυντών της Εταιρείας καθώς σύμφωνα με το άρθρο 
202ΚΕ(12) του περί Εταιρειών Νόμου κεφ. 113, το Δικαστήριο δύναται, αν το θεωρεί 
δίκαιο και σύμφωνο με τις αρχές της επιείκειας, να εκδώσει διάταγμα για εκκαθάριση 
της εταιρείας, ή οποιοδήποτε άλλο διάταγμα θεωρεί πρέπον, και αυτό σε περίπτωση 
που:  

(α) το Δικαστήριο αρνείται να επιβεβαιώσει προτάσεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
ή  

(β)  η έκθεση εξεταστή σύμφωνα με το άρθρο 202ΙΘ καταλήγει ότι, κατόπιν των απαι-
τούμενων συνελεύσεων των πιστωτών εταιρείας σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, δεν 
κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία επί συμβιβασμού ή σχεδίου διακανονισμού.  

Συνεπώς, σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω περιπτώσεις το Δικαστήριο δύναται να 
εκδώσει και οποιοδήποτε άλλο διάταγμα θεωρεί πρέπον.  

 
  



 

ΜΕΡΟΣ Β – ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Β - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1 

i. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση πτώχευσης 

 

 € 
Κατοικία 120.000 
Χωράφι 100.000 
Αυτοκίνητο 2 
Το αυτοκίνητο 1 εξαιρείται βάσει του άρθρου    του περί Πτώχευσης νόμου 
καθώς είναι κάτω από €3.500  

5.000 

Συνολικό ποσό είσπραξης από την πώληση των περιουσιακών της 
στοιχείων                                                                                    

225.000 

Μείον αμοιβή Επ. Παραλήπτη – 11%                                    (24.750) 

Διαθέσιμο ποσό για τους πιστωτές 200.250 

  
Εξασφαλισμένος πιστωτής – έναντι εξόφλησης υποθήκης επί της κατοικίας                                  120.000 
Μη εξασφαλισμένοι πιστωτές κατ’ αναλογία       80.250 

 200.250 

 

 € 
Εισόδημα - Μισθός 2.500,00 
Μείον Λογικά έξοδα διαβίωσης:   

- Για την ίδια (733,60) 

- Για το παιδί άνω των 15 ετών (366,80) 

- Για το παιδί κάτω των 15 ετών (220,08) 
Μείον Κοινωνικές Ασφαλίσεις και Φόρους (400,00) 
Μείον ενοίκιο                                                                                 (500,00) 

Διαθέσιμο για διανομή στους μη εξασφαλισμένους πιστωτές 279,52 
Μείον 11% αμοιβή του Επ. Παραλήπτη για τη διανομή διαθέσιμου ποσού 
προς μη εξασφαλισμένους πιστωτές μηνιαίως 

(30,75) 

Καθαρό διαθέσιμο μηνιαίο εισόδημα για διανομή στους 
μη εξασφαλισμένους πιστωτές                                                                                                                              

 
248,77 

 

Συνολικά οι πιστωτές θα λάβουν: 

 € 

Εξασφαλισμένοι πιστωτές: - Θήτα Τράπεζα Λτδ 120.000,00 
ΜΗ εξασφαλισμένοι πιστωτές:     
- Από τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων  80.250,00 
- Με μηνιαίες δόσεις για τα επόμενα τρία χρόνια μέχρι να επέλθει η αυτοδί-
καια αποκατάσταση  

8.955,72 

 89.205,72 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii.  

Υπολογισμός διαθέσιμου ποσού για μηνιαίες δόσεις προς αποπληρωμή των χρεών 

  1ος χρόνος – 5ος 
χρόνος 

  € 

Μηνιαίο εισόδημα   2.500,00 
Μείον Λογικά έξοδα διαβίωσης   
Για την ίδια 733,60  
Παιδί άνω των 15 χρ. 366,80  
Παιδί κάτω των 15 χρ.     220,08  

Σύνολο ΛΕΔ 1.320,48 (1.320,48) 

Μείον:   
Κοιν. Ασφαλίσεις και Φόροι 400,00  
Ασφάλεια ζωής 130,00  

Συνολικές αποκοπές 530,00 (530,00) 

Μείον Αμοιβή Συμβούλου Αφερεγγυότητας  (240,00) 
Πλέον μείωση εξόδων διαβίωσης  200,00 
Πλέον συνεισφορά από τη μητέρα της     400,00 

Καθαρό ποσό διαθέσιμο για πληρωμή δόσεων  1,009,52 

 

Προτεινόμενο ΠΣΑ 

✓ Να εξοφληθούν κατά προτεραιότητα, με μηνιαία δόση, τα εξασφαλισμένα χρέη που εξασφαλίζο-

νται με την κύρια κατοικία της Ελένης εκ €120.000 και το διαμέρισμα της μητέρας της εκ €80.000, 

ώστε να αποφευχθεί η πώληση τους  

✓ Το εξασφαλισμένο χρέος θα φέρει επιτόκιο 1% και θα αποπληρωθεί με μηνιαίες δόσεις για 20 

χρόνια 

✓ Να πουληθεί το χωράφι ιδιοκτησίας της Ελένης @ €100.000 (υποθέτουμε ότι θα πουληθεί σε 

αγοραία αξία) και ολόκληρο το ποσό θα είναι διαθέσιμο για κατανομή κατ΄ αναλογία στους μη 

εξασφαλισμένους πιστωτές  

✓ Η Ελένη θα κρατήσει το αυτοκίνητο 2 για τον γιο της. Οπότε, θα πρέπει να αποπληρώσει μη  

εξασφαλισμένο χρέος ίσο με το καθαρό προϊόν που θα πρόκυπτε αν το αυτοκίνητο 2 διατίθετο σε 

πτώχευση (αξία μείον αμοιβή του Επ. Παραλήπτη), ώστε οι μη εξασφαλισμένοι πιστωτές να είναι 

στην ίδια θέση που θα ήταν σε περίπτωση πτώχευσης.  

✓ Με το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό μέχρι τις €1.009,52 να εξοφληθεί πρόσθετο μη εξασφαλισμένο 

χρέος 

✓ Το ΠΣΑ θα έχει ισχύ πέντε χρόνια 

✓ Νοουμένου ότι οι όροι του ΠΣΑ τηρηθούν, στη λήξη του τα υπόλοιπα μη εξασφαλισμένα χρέη θα 

διαγραφούν  

  



 

Υπολογισμός αποπληρωμής χρεών με μηνιαίες δόσεις και από προϊόν πώλησης περιουσια-

κών στοιχείων: 

  
 
 
 

€ 

Δόση που αναλο-
γεί σε δάνειο με 
1% για 20 χρόνια 
αποπληρωμή  

€ 
Εξασφαλισμένα χρέη (80.000+120.000)   200.000 920 
Άλλα καθορισμένα χρέη που θα φέρουν τους πιστωτές του-
λάχιστον στην ίδια θέση που θα ήταν αν πτώχευε η Ελένη: 

  

Δάνειο ίσο με το καθαρό προϊόν πώλησης του αυτοκινήτου 2  4.450 20 
Άλλα μη εξασφαλισμένα χρέη που θα μπορούσαν να εξοφλη-
θούν με το υπόλοιπο διαθέσιμο εισόδημα   
Υπολογίστηκαν με βάση το διαθέσιμο υπόλοιπο για πληρωμή 
δόσεων μέχρι τις €1009 το μήνα (€1009 – €20- €920) 

15.000 69 

Σύνολο χρεών προς αποπληρωμή με μηνιαίες δόσεις   219.450 1.009 

Αποπληρωμή από το προϊόν πώλησης του χωραφιού  100.000  

Σύνολο χρέους που θα αποπληρωθεί 319.450  

 

Σύγκριση θέσης πιστωτών σε περίπτωση ΠΣΑ και πτώχευσης  

 € 
Συνολικό ποσό αποπληρωμής σε περίπτωση ΠΣΑ 319.450,00 
Μείον ποσό που αναλογεί σε ακίνητο που δεν ανήκει στην Ελένη 80.000,00 

 239.450,00 

 
Συνολικό ποσό αποπληρωμής σε περίπτωση πτώχευσης της Ελένης: 
 

 

Αποπληρωμή εξασφαλισμένων πιστωτών από πώληση περιουσιακών στοιχείων 
ιδιοκτησίας της Ελένης που υπόκεινται σε εξασφάλιση 

 
120.000,00 

Αποπληρωμή μη εξασφαλισμένων πιστωτών από πώληση περιουσιακών στοι-
χείων ιδιοκτησίας της Ελένης που δεν υπόκεινται σε επιβάρυνση 

 
80.250,00 

Αποπληρωμή μη εξασφαλισμένων πιστωτών με μηνιαίες δόσεις 8.955,72 

 209.205,72 

 

iii 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Απο-

πληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμος του 2015 (65(I)/2015): 

• οι καθορισμένοι πιστωτές δύνανται να λάβουν δικαστικά ή νομικά ή άλλα μέτρα εναντίον των 

εγγυητών σε σχέση με την εγγύηση τους, νοουμένου ότι έχουν υποβάλει ή επιδώσει την επα-

λήθευση χρέους εντός της καθορισμένης προθεσμίας των 35 ημερών που προβλέπει η σχε-

τική νομοθεσία. 

• Σε περίπτωση που οι καθορισμένοι πιστωτές θέλουν να εγείρουν αγωγή που αφορά την εγγύ-

ηση σε σχέση με καθορισμένο χρέος εναντίον εγγυητή πρέπει να το πράξουν εντός δύο ετών 

από την ημέρα κατά την οποία τίθεται σε ισχύ το Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής.  

• ο εξασφαλισμένος πιστωτής δεν δύναται να λάβει δικαστικά ή νομικά ή άλλα μέτρα εναντίον 

του εγγυητή σε σχέση με την εγγύηση χρέους, για ποσό μεγαλύτερο από το ποσό της διαφο-

ράς μεταξύ της αγοραίας αξίας της περιουσίας η οποία υπόκειται σε εξασφάλιση και του πο-

σού του οφειλόμενου χρέους του χρεώστη.  

• Τυχόν καταμερισμός από τον πιστωτή των υποχρεώσεων των εγγυητών, των οποίων τα ονό-

ματα περιλαμβάνονται στην επαλήθευση χρέους, γίνεται κατ' εφαρμογή της αρχής της ίσης με-

ταχείρισης, της αρχής της διαφάνειας και σύμφωνα με τις αρχές της επιείκειας. 

• Σε περίπτωση που συμφωνηθεί με τους εγγυητές να καταβάλλουν ποσά μηνιαίως σε σχέση με 

την ευθύνη τους που απορρέει από την εν λόγω εγγύηση και κανένας εγγυητής δεν καταβάλλει 



ποσό το οποίο ξεπερνά το ποσό που απομένει μετά από αφαίρεση από το μηνιαίο εισόδημα 

τους, του συνόλου των λογικών εξόδων διαβίωσης και το σύνολο των μηνιαίων δόσεων που ο 

ίδιος ο εγγυητής υποχρεούται να καταβάλλει σε σχέση με τις δικές του υποχρεώσεις κατά την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής. Επίσης, η συνολική 

χρονική διάρκεια των μηνιαίων δόσεων, θα είναι η ίδια όπως καθορίστηκε στην αρχική σύμ-

βαση μεταξύ καθορισμένου χρεώστη και πιστωτή, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν  διαφορε-

τικά.  

• ο πιστωτής δεν μπορεί να εκποιεί την κύρια κατοικία εγγυητή για σκοπούς ικανοποίησης της 

αξίωσης του εναντίον εγγυητή σε σχέση με την ευθύνη του εγγυητή που προκύπτει από τις υ-

ποχρεώσεις του χρεώστη, εκτός εάν η κύρια κατοικία του εγγυητή είναι υποθηκευμένη για εξα-

σφάλιση των υποχρεώσεων του χρεώστη.  

  



Απάντηση 2Α 

i 

α.  Σύμφωνα με το άρθρο 312 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 αν κατά τη διάρκεια εκκαθά-

ρισης εταιρείας φαίνεται ότι οποιοσδήποτε προηγούμενος ή υφιστάμενος σύμβουλος ή οποιοσ-

δήποτε αξιωματούχος της εταιρείας, καταχράστηκε ή κατακράτησε ή είναι υπεύθυνος ή υπόλο-

γος, για οποιαδήποτε χρήματα ή περιουσία της εταιρείας, ή είναι ένοχος παράβασης ή αθέτησης 

εμπιστεύματος σχετικά με την εταιρεία, το Δικαστήριο δύναται, μετά από αίτηση του επίσημου 

παραλήπτη, να εξετάσει τη διαγωγή του σύμβουλου ή αξιωματούχου, και να τον εξαναγκάσει να 

επιστρέψει ή αποκαταστήσει τα χρήματα ή περιουσία ή οποιοδήποτε μέρος τους αντίστοιχα, με 

τόκο σε τέτοιο ποσοστό που το Δικαστήριο θεωρεί δίκαιο, ή να συνεισφέρει τέτοιο ποσό στο ε-

νεργητικό της εταιρείας με μορφή αποζημίωσης σχετικά με την κατάχρηση, κατακράτηση, παρά-

βαση ή αθέτηση εμπιστεύματος όπως το Δικαστήριο θεωρεί δίκαιο. Στην περίπτωση αυτή ο διευ-

θύνων σύμβουλος υπέχει και ποινική ευθύνη. 

β. Σύμφωνα με το άρθρο 311 (1) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 αν κατά την πορεία της 

εκκαθάρισης εταιρείας φαίνεται ότι οποιαδήποτε εργασία της εταιρείας διεξήχθηκε με πρόθεση 

καταδολίευσης των πιστωτών της εταιρείας ή πιστωτές οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή για 

οποιοδήποτε δόλιο σκοπό, το Δικαστήριο μετά από αίτηση του επίσημου παραλήπτη, ή του εκκα-

θαριστή ή οποιουδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της εταιρείας, δύναται, αν το θεωρεί ορθό να το 

κάνει με τον τρόπο αυτό, να δηλώσει ότι οποιαδήποτε πρόσωπα που εσκεμμένα έλαβαν μέρος 

στη διεξαγωγή της εργασίας με τον πιο πάνω αναφερόμενο τρόπο είναι προσωπικά υπεύθυνα, 

χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό ευθύνης, για όλα ή οποιαδήποτε χρέη ή υποχρεώσεις της εται-

ρείας που το Δικαστήριο δυνατό να διατάξει. Στην περίπτωση αυτή ο διευθύνων σύμβουλος της 

ΑΜΧ ΛΤΔ είναι εκτεθειμένος σε τέτοια αστική ευθύνη, αλλά και επιπρόσθετα σε ποινική ευθύνη 

καθότι δεδομένης της αφερεγγυότητας της ΑΜΧ ΛΤΔ, υπάρχει εξαγωγή συμπεράσματος έλλειψης 

εντιμότητας (dishonesty) εκ μέρους του.  

γ. Σύμφωνα με το άρθρο 301(1) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οποιαδήποτε μεταβίβαση, 

επιβάρυνση, υποθήκη, παράδοση αγαθών, πληρωμή, εκτέλεση ή άλλη πράξη που σχετίζεται με 

ιδιοκτησία που έγινε από ή εναντίον εταιρείας μέσα σε έξι μήνες πριν από την έναρξη της εκκαθά-

ρισης της, που, αν εγίνετο από ή εναντίον φυσικού προσώπου μέσα σε έξι μήνες πριν από την 

αίτηση πτώχευσης κατά την οποία κηρύχτηκε σε πτώχευση, θα λογιζόταν στην πτώχευση του ως 

δόλια προτίμηση, στην περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας λογίζεται δόλια προτίμηση των πι-

στωτών της και ακολούθως ακυρώνεται. Κατά συνέπεια η καταβολή του ποσού των ΕΥΡΩ 50,000- 

θα μπορούσε να θεωρηθεί ως δόλια προτίμηση του πιστωτή έναντι άλλων πιστωτών και να ακυ-

ρωθεί. Όμως στην προκειμένη περίπτωση ένεκα του ότι ο λόγος που καταβλήθηκε το ποσό αυτό 

από τον διευθύνοντα σύμβουλο δεν ήταν η προτίμηση με δόλιο τρόπο του πιστωτή, αλλά η προ-

στασία του ιδίου από την ποινική ευθύνη δεν θα μπορεί να ακυρωθεί. 

δ. Η πράξη του διευθύνοντος συμβούλου καταβολής και εξόφλησης του δανείου προς μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου σε περίοδο εντός 6 μηνών πριν την έναρξη της εκκαθάρισης και ενώ ήταν 

η εταιρεία αφερέγγυα αποτελεί ενδεχομένως δόλια προτίμηση του συμβούλου αυτού και ακυρώ-

νεται σύμφωνα με τον κανόνα που αναγράφεται στο άρθρο 301. Επιπρόσθετα σύμφωνα με το 

άρθρο 302 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, το πρόσωπο που έτυχε της προτίμησης υπόκει-

ται στις ίδιες υποχρεώσεις, και έχει τα ίδια δικαιώματα, όπως αν είχε αναλάβει προσωπικά ευθύνη 

ως εγγυητής για το χρέος κατά την έκταση της επιβάρυνσης πάνω στην περιουσία ή την αξία του 

συμφέροντος του, οποιοδήποτε είναι το λιγότερο.  

ε. Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 επιβάρυνση που δεν ενεγράφηκε επί των χρε-

ωστικών λογαριασμών της ΑΜΧ ΛΤΔ είναι άκυρη έναντι του εκκαθαριστή και οποιουδήποτε άλλου 

πιστωτή της εταιρείας με συνέπεια ο πιστωτής που παρείχε γραμμή πιστωτικής διευκόλυνσης της 

ΑΜΧ ΛΤΔ να πρέπει να επαληθεύσει την απαίτησή του ως μη εξασφαλισμένος πιστωτής, καθότι 

δεν έχει την προτεραιότητα επί του ανταλλάγματος της πώλησης της επιβαρυμένης περιουσίας 

προς ικανοποίηση της απαίτησής του.  

 



ii Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, άρθρο 202 Α(1)(γ) το Δικαστήριο 

δύναται να διορίσει εξεταστή σε εταιρεία αναφορικά με εξέταση των υποθέσεών της όταν, μεταξύ 

άλλων, δεν έχει εκδοθεί διάταγμα εκκαθάρισής της. Κατά συνέπεια η αίτηση εξέτασης που υπο-

βλήθηκε από εγγυητή θα απορριφθεί από το Δικαστήριο.  

 

iii. Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 326 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113  326 όταν εταιρεία έχει 

διαλυθεί, το Δικαστήριο δύναται οποτεδήποτε μέσα σε δύο έτη από την ημερομηνία της διάλυσης, 

με αίτηση που γίνεται για το σκοπό αυτό από τον εκκαθαριστή της εταιρείας ή από οποιοδήποτε 

άλλο πρόσωπο που φαίνεται στο Δικαστήριο ότι ενδιαφέρεται, να εκδώσει διάταγμα, με τέτοιους 

όρους όπως το Δικαστήριο θεωρεί πρέπον, που να κηρύττει τη διάλυση ότι ήταν άκυρη, και τότε 

δύναται να γίνουν τέτοιες διαδικασίες που θα μπορούσαν να γίνουν αν η εταιρεία δεν είχε διαλυθεί. 

Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που εξευρεθούν περιουσιακά στοιχεία εταιρείας όπως στην πε-

ρίπτωση της ΑΜΧ ΛΤΔ τότε τέτοια αίτηση μπορεί να καταχωρηθεί εντός 2 ετών από τη διάλυση 

της, πράγμα που μπορεί να γίνει στην περίπτωση αυτή και ο εκκαθαριστής να αναλάβει τις εξου-

σίες του αναφορικά με τις μετοχές στην αλλοδαπή εταιρεία.  

  



Απάντηση 2Β 

α. Η εταιρεία ‘Εστιατόρια ‘ο Μεζές’ Λτδ’ (η ‘Εταιρεία’) δύναται, δυνάμει του άρθρου 261(1) του περί 

Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, να εκκαθαριστεί εκούσια είτε: 

• αν η εταιρεία ψηφίσει με ειδικό ψήφισμα να εκκαθαριστεί εκούσια·  

• είτε αν η εταιρεία ψηφίσει με έκτακτο ψήφισμα ότι δεν δύναται εξαιτίας των υποχρεώσεων της 

να συνεχίσει τις εργασίες της, και ότι είναι συμβουλεύσιμο να εκκαθαριστεί.  

• αν η εταιρεία αποφασίσει με σύνηθες ψήφισμα να εκκαθαριστεί εκούσια ένεκα του ότι η περί-

οδος λήξης ή το γεγονός που καθορίζεται στο καταστατικό της έχει επέλθει. 

β. Στην προκειμένη περίπτωση η εταιρεία θα πρέπει  να περάσει είτε ειδικό ψήφισμα είτε έκτακτο 

ψήφισμα καθότι οι προϋποθέσεις για σύνηθες ψήφισμα δεν πληρούνται με βάση τα γεγονότα. Ε-

πίσης, οι σύμβουλοι δεν θα πρέπει να προβούν σε δήλωση φερεγγυότητας καθότι φαίνεται η εται-

ρεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Κατά συνέπεια η οικειοθελής εκκαθάριση 

που θα ακολουθηθεί θα είναι υπό πιστωτών. 

γ. Η Εταιρεία πρέπει να μεριμνήσει να κληθεί συνέλευση των μετόχων καθώς και των πιστωτών της 

για την ημέρα, ή την επόμενη ημέρα που ακολουθεί την ημέρα, που θα συνέλθει η συνέλευση στην 

οποία θα υποβληθεί το ψήφισμα για εκούσια εκκαθάριση, και πρέπει να μεριμνήσει να σταλούν οι 

ειδοποιήσεις για την αναφερόμενη συνέλευση των πιστωτών ταχυδρομικώς στους πιστωτές ταυ-

τόχρονα με την αποστολή των ειδοποιήσεων της αναφερόμενης συνέλευσης της Εταιρείας.  

δ. Η Εταιρεία πρέπει να μεριμνήσει για να δημοσιευτεί η ειδοποίηση της συνέλευσης των πιστωτών 

μια φορά στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και μια φορά τουλάχιστον σε δύο τοπικές 

εφημερίδες που κυκλοφορούν στην επαρχία που βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο ή ο κύριος 

τόπος των εργασιών της.  

ε. Οι σύμβουλοι της Εταιρείας, πρέπει να ετοιμάσουν και να υποβάλουν πλήρη έκθεση για την κατά-

σταση των υποθέσεων της μαζί με κατάλογο των πιστωτών της και του υπολογισμένου ποσού των 

απαιτήσεων τους στη συνέλευση των πιστωτών που θα συγκληθεί και να διορίσουν έναν από αυ-

τούς ο οποίος θα προεδρεύσει στην αναφερόμενη συνέλευση.  

στ.Οι πιστωτές και η Εταιρεία στις αντίστοιχες συνελεύσεις που αναφέρονται πιο πάνω θα υποδείξουν 

πρόσωπο ως εκκαθαριστή με σκοπό την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας και τη διανομή 

του ενεργητικού της Εταιρείας και σε περίπτωση που θα υποδείξουν διαφορετικά πρόσωπα θα 

διοριστεί το πρόσωπο που υπέδειξαν οι πιστωτές. Επίσης, αν το θεωρούν αναγκαίο, μπορούν να 

διορίσουν επιτροπή επιθεώρησης.  

Σε περίπτωση που  η Εταιρεία εγκρίνει ψήφισμα για εκούσια εκκαθάριση, πρέπει να παραδώσει 
στον Έφορο Εταιρειών αντίγραφο του ψηφίσματος, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
έγκριση του ψηφίσματος. Υποβάλλεται επίσης κοινοποίηση διορισμού εκκαθαριστή καθώς και η 
απόφαση των πιστωτών διορισμού εκκαθαριστή. Ο Έφορος Εταιρειών θα προβεί στην εγγραφή 
των και θα μεριμνήσει για τη δημοσίευση του ψηφίσματος εκκαθάρισης καθώς και τον διορισμό του 
εκκαθαριστή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  

ζ. Από την ημερομηνία έγκρισης του ψηφίσματος για εκούσια εκκαθάριση, θεωρείται ότι αρχίζει η 

εκούσια εκκαθάριση και αυτό σημαίνει ότι η Εταιρεία πρέπει να παύσει να διεξάγει εργασίες της, 

εκτός στην έκταση που απαιτείται για την επωφελή εκκαθάριση της. Η κατάσταση της νομικής προ-

σωπικότητας και οι εξουσίες της νομικής προσωπικότητας της Εταιρείας, συνεχίζονται μέχρι τη 

διάλυση της.  

η. Η επιτροπή επιθεώρησης, ή αν δεν υφίσταται, οι πιστωτές, δύνανται να καθορίσουν την αμοιβή 

που θα καταβληθεί στον εκκαθαριστή. 

θ. Με το διορισμό εκκαθαριστή, παύουν όλες οι εξουσίες των συμβούλων, εκτός στην έκταση που η 

επιτροπή επιθεώρησης, ή αν δεν υπάρχει τέτοια επιτροπή, οι πιστωτές εγκρίνουν τη συνέχιση τους.  

ι. Αν η εκκαθάριση συνεχιστεί πέραν του ενός έτους τότε στο τέλος έκαστου έτους και κάθε μετέπειτα 

έτους ο εκκαθαριστής συγκαλεί συνελεύσεις πιστωτών και μετόχων και παραδίδει σε αυτούς λογα-

ριασμούς για τις ενέργειες εκκαθάρισης. 



ια. Αμέσως μετά που οι υποθέσεις της Εταιρείας θα εκκαθαριστούν εξολοκλήρου, ο εκκαθαριστής θα 

καταρτίσει λογαριασμό για την εκκαθάριση, που θα δείχνει τον τρόπο με τον οποίο έγινε η εκκαθά-

ριση και τον τρόπο που διατέθηκε η περιουσία της εταιρείας, και μετά θα συγκαλέσει γενική συνέ-

λευση της Εταιρείας και συνέλευση πιστωτών για να θέσει το λογαριασμό ενώπιον των συνελεύ-

σεων και να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση για αυτό.  

ιβ. Εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία των συνελεύσεων, ο εκκαθαριστής θα παραδώσει στον 

Έφορο Εταιρειών αντίγραφο του λογαριασμού και εκθέσεις για τη συγκρότηση των συνελεύσεων 

και των ημερομηνιών τους.  

ιγ. Ο έφορος όταν λάβει την κατάσταση και τις εκθέσεις σχετικά με κάθε τέτοια συνέλευση, τις εγγράφει 

αμέσως, και μετά από τρεις μήνες από  την εγγραφή τους η Εταιρεία θα λογίζεται ότι διαλύθηκε.  

  



 
3A  

i 

α.    

• Ο Παραλήπτης Διαχειριστής (ΠΔ) θα αξιολογήσει την οικονομική θέση της Εταιρείας 

και σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχει εύλογη προοπτική η Εταιρεία να καταστεί 

βιώσιμη, θα αποφύγει την πώληση του υπό μίσθωση ακινήτου για να διασφαλιστεί η 

συνέχιση των εργασιών της, οπότε οι υποχρεώσεις προς την Δέλτα μπορούν να μειω-

θούν με πώληση/ρευστοποίηση στοιχείων ενεργητικού που δεν βαρύνονται με εξασφα-

λίσεις και το υπόλοιπο του χρέους να αναδιαρθρωθεί. 

• Ο ΠΔ θα μπορούσε να ζητήσει πρόσφατη εκτίμηση για το ενυπόθηκο εργοστάσιο ώστε 

να γνωρίζει τη σημερινή αξία της μίσθωσης σε σχέση με την υποθήκη και το Ομόλογο 

Κυμαινόμενης Επιβάρυνσης (ΟΚΕ). 

• Ενόψει του ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν διαθέσιμα μετρητά στην Εταιρεία για κά-

λυψη των πληρωμών/οφειλών, ο ΠΔ θα μπορούσε (νοουμένου ότι του δίδεται η εξου-

σία από τους όρους του Ομολόγου) να ζητήσει χρηματοδότηση από Τραπεζικό Ίδρυμα 

προκειμένου να πληρωθούν άμεσα τα οφειλόμενα ενοίκια ώστε να αποφευχθεί ο κίν-

δυνος τερματισμού της μίσθωσης.  

• Η χρηματοδότηση για την πληρωμή των καθυστερημένων ενοικίων μπορεί να αποπλη-

ρωθεί από μελλοντικά έσοδα της Εταιρείας ή από το προϊόν ρευστοποίησης περιου-

σιακών στοιχείων της Εταιρείας, κατά προτεραιότητα της εξόφλησης των ΟΚΕ.  

• Με την πληρωμή των καθυστερημένων ενοικίων προς την Κυπριακή Δημοκρατία θα 

αποφευχθεί η έκδοση Δικαστικής Απόφασης εναντίον της Εταιρείας. 

• Πιθανός τρόπος εξόφλησης του ΟΚΕ είναι από την πώληση στοιχείων ενεργητικού της 

Εταιρείας που δεν βαρύνονται με πάγια επιβάρυνση.  

• Με την εξόφληση του ΟΚΕ, ο ΠΔ θα παραιτηθεί. 

β. 

• Η μόνη πηγή αποπληρωμής της Αγροτικής Συνεργατικής Τράπεζας είναι είτε μέσω 

αναδιάρθρωσης είτε μέσω αποπληρωμής του ΟΚΕ και των προσωπικών εγγυήσεων 

(που είναι εκτός της δικαιοδοσίας του ΠΔ). Πιθανός τρόπος εξόφλησης του ΟΚΕ είναι 

από την πώληση στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας που δεν βαρύνονται με πάγια 

επιβάρυνση.  

• Η εξόφληση του ΟΚΕ  της Αγροτικής Συνεργατικής Τράπεζας έχει προτεραιότητα σε 

σχέση με την εξόφληση του ΟΚΕ της Δέλτα Τράπεζας, ανεξάρτητα αν η Δέλτα Τράπεζα 

έχει διορίσει ΠΔ, καθώς αυτό της Αγροτικής προηγείται ημερολογιακά.  

γ.  

• Το προϊόν από την πώληση των μηχανημάτων που υπόκεινται σε πάγια εξασφάλιση 

θα κατατεθεί έναντι εξόφλησης του ομολόγου πάγιας επιβάρυνσης. Η πώληση των μη-

χανημάτων που υπόκεινται σε πάγια εξασφάλιση είναι εκτός των εξουσιών του Παρα-

λήπτη Διαχειριστή καθώς τα στοιχεία ενεργητικού που βαρύνονται με πάγια εξασφά-

λιση δεν εμπίπτουν στο Ομόλογο Κυμαινόμενης Επιβάρυνσης. Το υπόλοιπο ποσό που 

οφείλεται στην Πιστωτική Τράπεζα παραμένει μη εξασφαλισμένο και ο ΠΔ δεν έχει ευ-

θύνη να το εξοφλήσει/διευθετήσει.  

 

 

 



 

δ.  

• Το ποσό που οφείλει ο Διευθυντής είναι στοιχείο ενεργητικού το οποίο εμπίπτει κάτω 

από τα ΟΚΕ και για τον σκοπό αυτό ο ΠΔ θα πρέπει να ζητήσει την εξόφληση του 

προκειμένου να προστατέψει τα συμφέροντα του Ομολογιούχου που τον έχει διορίσει. 

Σε περίπτωση που ο Διευθυντής δεν συνεργάζεται για την εξόφληση του ποσού, ο ΠΔ 

θα μπορούσε να αξιολογήσει το ενδεχόμενο να κινηθεί και νομικά εναντίον του, βάσει 

των εξουσιών που του παρέχονται από το ΟΚΕ.   

ε. 

• Το ποσό που οφείλεται για μισθούς σε Διευθύνοντα Σύμβουλο, δεν αποτελεί προνο-

μιακή πληρωμή σύμφωνα με τα άρθρα 89 και 300 του περί εταιρειών νόμου κεφ. 113 

και ως εκ τούτου το ποσό αυτό θα αποπληρωθεί νοουμένου ότι υπάρχει διαθέσιμο 

ποσό μετά την αποπληρωμή των κατόχων ομολόγων κυμαινόμενης επιβάρυνσης. Η 

αποπληρωμή της οφειλής αυτής δεν αποτελεί ευθύνη του ΠΔ. 

στ.  

• Ο ΠΔ είναι υπεύθυνος για τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας κατά την ημέρα που 

διορίζεται και μετά. Ο ΠΔ έχει καθήκον επιμέλειας έναντι του Ομολογιούχου που τον 

έχει διορίσει και θα μπορούσε να διερευνήσει την διάθεση των αποθεμάτων από τις 

30/9/2020 μέχρι την ημέρα διορισμού του με σκοπό να προστατέψει τα συμφέροντα 

της Δέλτα Τράπεζας.  

• Σε περίπτωση που διαφανεί παράνομη αποξένωση μπορεί να κάνει αίτηση στο Δικα-

στήριο και να ζητήσει οδηγίες βάσει του άρθρου 337 και αν χρειαστεί να κινηθεί νομικά.   

 

Ii  Σύμφωνα με το άρθρο 202Β(7), το Δικαστήριο δεν προχωρεί σε ακρόαση σε σχέση με αίτηση 
για διορισμό εξεταστή, αν υπάρχει διορισμένος παραλήπτης για την εταιρεία που αφορά η 
αίτηση και ο παραλήπτης αυτός ήταν διορισμένος για συνεχή περίοδο τουλάχιστον τριάντα 
(30) ημερών πριν από την υποβολή της αίτησης. Συνεπώς στην προκειμένη περίπτωση επειδή 
η αίτηση για διορισμό εξεταστή έγινε εντός δύο εβδομάδων μετά το διορισμό ΠΔ, το Δικαστήριο 
μπορεί να προχωρήσει σε εξέταση της αίτησης για διορισμό εξεταστή. 

Σύμφωνα με το άρθρο 202Ι (1) σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης 
για διορισμό εξεταστή σε εταιρεία υπάρχει διορισμένος παραλήπτης για ολόκληρο ή οποιοδή-
ποτε μέρος της περιουσίας ή της επιχείρησης εκείνης της εταιρείας, το Δικαστήριο δύναται να 
εκδώσει οποιοδήποτε διάταγμα θεωρεί πρέπον συμπεριλαμβανομένου διατάγματος, το οποίο 
να διατάσσει όπως:  

(α) ο παραλήπτης παύσει να ενεργεί ως παραλήπτης από ημερομηνία την οποία θα καθορίσει 
το Δικαστήριο,  

(β) ο παραλήπτης, από ημερομηνία που θα καθορίσει το Δικαστήριο, ενεργεί ως παραλήπτης 
μόνο αναφορικά με ορισμένα στοιχεία ενεργητικού που καθορίζονται από το Δικαστήριο, 

 (γ) ο παραλήπτης με οδηγίες του Δικαστηρίου παραδώσει στον εξεταστή όλα τα βιβλία, έγ-
γραφα και άλλα αρχεία που σχετίζονται με την περιουσία ή επιχείρηση της εταιρείας ή οποιο-
δήποτε μέρος αυτών, τα οποία ευρίσκονται στην κατοχή και στον έλεγχό του, εντός περιόδου 
που καθορίζει το ίδιο  

(δ) ο παραλήπτης με οδηγίες του Δικαστηρίου δώσει στον εξεταστή πλήρεις λεπτομέρειες ό-

λων των συναλλαγών του αναφορικά με την περιουσία και την επιχείρηση της εταιρείας.  

Το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει διάταγμα για τα α και β πιο πάνω νοουμένου ότι ικανοποιη-
θεί ότι υπάρχει εύλογη προοπτική επιβίωσης της Εταιρείας και ολόκληρης ή οποιουδήποτε 
μέρους της επιχείρησης της ως δρώσας οικονομικής μονάδας (going concern).  

Εκ πρώτης όψεως και με βάση τα δεδομένα της Εταιρείας πιο πάνω, όπου φαίνεται ότι η 
Εταιρεία θα μπορούσε με την εκποίηση του ακινήτου που αγοράστηκε για επένδυση εκ €1,2εκ. 



να εξοφλούσε σημαντικό μέρος του δανεισμού της δίνοντας εύλογη προοπτική επιβίωσής της 
Εταιρείας, το Δικαστήριο θα μπορούσε είτε να διατάξει την παύση του ΠΔ είτε να ορίσει ότι ο 
ΠΔ θα ενεργεί ως τέτοιος μόνο αναφορικά με ορισμένα στοιχεία ενεργητικού με σκοπό την 
ρευστοποίηση τους και την εξόφληση των ΟΚΕ δυνάμει του οποίου έχει διοριστεί.  

 

 

3B 

i. Οι εξουσίες των Διευθυντών 

Σε περίπτωση διορισμού Εξεταστή στην Εταιρεία, οι Διευθυντές μπορούν να διατηρήσουν 
τις εξουσίες τους εκτός στην περίπτωση που σύμφωνα με το άρθρο 202ΙΔ (1) το 
Δικαστήριο κρίνει, κατόπιν αίτησης από τον εξεταστή, ότι, και αφού λάβει υπόψιν την 
καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας, είναι δίκαιο και σύμφωνο με τις 
αρχές της επιείκειας, δύναται να εκδώσει διάταγμα 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. Περαιτέρω, το Δικαστήριο μπορεί να 
εκδώσει διάταγμα σύμφωνα με το οποίο να προβλέπεται ότι ο εξεταστής θα έχει όλες ή 
οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που θα είχε αν ήταν εκκαθαριστής που διορίστηκε από το 
Δικαστήριο αναφορικά με την Εταιρεία. 

Σε περίπτωση διορισμού Παραλήπτη Διαχειριστή, οι εξουσίες των Διευθυντών 
αναστέλλονται και διατηρούν μόνο κατάλοιπο εξουσίας.  Οι εξουσίες τους επανέρχονται 
μόλις ο Παραλήπτης Διαχειριστής παύσει ή παραιτηθεί.  

Σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας οι Διευθυντές χάνουν τις εξουσίες τους στην 
ολότητά τους.  

ii. Οι προσωπικές εγγυήσεις των Διευθυντών για τα δάνεια της Εταιρείας, δυνάμει σύμ-

βασης εγγύησης ύψους €1.000.000  

Σε περίπτωση διορισμού εξεταστή στην Εταιρεία, για όσο χρόνο η Εταιρεία θα τελεί υπό 
την προστασία του Δικαστηρίου, δηλ. από την ημέρα υποβολής αίτησης για διορισμό Εξε-
ταστή μέχρι την απόσυρση ή απόρριψη της αίτησης ή για τέσσερις μήνες με δικαίωμα 
παράτασης ακόμα δύο μήνες,  καμία διαδικασία οποιουδήποτε είδους δεν δύναται να κι-
νηθεί εναντίον εγγυητή. Ταυτόχρονα καμία ενέργεια δεν μπορεί να λάβει χώρα για τη ρευ-
στοποίηση ολόκληρης ή οποιουδήποτε μέρους εξασφάλισης πχ υποθήκη, επιβάρυνση 
κλπ που ανήκει στον εγγυητή, παρά μόνο με την συγκατάθεση του εξεταστή.  

Σε περίπτωση που επικυρωθεί πρόταση μέσα στα πλαίσια εξέτασης, δυνάμει του άρθρου 
202ΚΖ, ενόψει του ότι οι Διευθυντές ανέλαβαν ευθύνη βάσει της σύμβασης εγγύησης τους 
πέραν των €500.000, η ευθύνη τους βάσει της σύμβασης εγγύησης δεν επηρεάζεται από 
το γεγονός ότι το Δικαστήριο θα επιβεβαιώσει πρόταση του Εξεταστή και από το γεγονός 
ότι το χρέος θα υπόκειται σε συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού, το οποίο θα τεθεί σε 
ισχύ. Δυνάμει του 202ΚΖ (3) και (4) θα ισχύουν τα ακόλουθα: 

Σε περίπτωση που η Τράπεζα προτίθεται να λάβει δικαστικά ή νομικά ή άλλα μέτρα ενα-
ντίον του εγγυητή σε σχέση με την εγγύηση, τότε: 

i) Η Τράπεζα 

o (I) εάν έχει δοθεί ειδοποίηση δεκατεσσάρων (14) ή περισσότερων ημερών για συ-

νέλευση σύμφωνα με το άρθρο 202ΚΔ για εξέταση των προτάσεων, τουλάχι-

στον δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί τέτοια 

συνέλευση ή 

o (II) εάν έχει δοθεί ειδοποίηση λιγότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες για τέτοια 

συνέλευση, όχι αργότερα από σαράντα οκτώ (48) ώρες μετά που ο πιστωτής θα 

λάβει την ειδοποίηση για τέτοια συνέλευση,  



επιδίδει ειδοποίηση στον εγγυητή, η οποία περιλαμβάνει γραπτή προσφορά από τον πι-
στωτή για μεταφορά οποιωνδήποτε δικαιωμάτων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 202ΚΔ, 
στο βαθμό που συνδέονται με το χρέος, για να ψηφίσει αναφορικά με τις προτάσεις για 
συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού σε σχέση με την εταιρεία,  

ii) εάν η εν λόγω προσφορά γίνει αποδεκτή από τον εγγυητή και εάν ο εγγυητής προσκο-
μίσει στον εξεταστή, κατά τη σχετική συνέλευση, αντίγραφο της προσφοράς και πληρο-
φορήσει τον εξεταστή ότι την έχει αποδεχτεί, τότε ο εγγυητής εξουσιοδοτείται όπως ασκή-
σει τα εν λόγω δικαιώματα του πιστωτή, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για οποιαδήποτε εκ-
χώρηση ή την εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου εγγράφου,  

(ίίi) εάv o πιστωτής παραλείψει να προβεί στην προσφορά σύμφωνα με την υποπαρά-
γραφο (ii), τότε, τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (ίν) ο πιστωτής δεν 
δύναται να λάβει δικαστικά ή νομικά ή άλλα μέτρα εναντίον του εγγυητή σε σχέση με την 
εγγύηση,  

(ίν) η υποπαράγραφος (ίίi) δεν εφαρμόζεται εάν συμβιβασμός ή σχέδιο διακανονισμού σε 
σχέση με την εταιρεία δεν τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το εδάφιο (9) του άρθρου 202ΚΕ 
και ο πιστωτής έχει λάβει την άδεια του Δικαστηρίου να λάβει δικαστικά ή νομικά ή άλλα 
μέτρα εναντίον του εγγυητή σε σχέση με την εγγύηση.  

Σε περίπτωση που στην Εταιρεία διοριστεί Παραλήπτης Διαχειριστής (ΠΔ), ο ΠΔ θα έχει ως 
πρώτιστο καθήκον την εξόφληση του Ομολόγου Κυμαινόμενης Επιβάρυνσης δυνάμει του 
οποίου έχει διοριστεί. Οπότε, σε περίπτωση που εξοφληθεί το Ομόλογο, εξοφλούνται και οι 
εγγυήσεις που αφορούν τις υποχρεώσεις που εξασφαλίζει το Ομόλογο. Οι Διευθυντές 
συνεχίζουν να είναι υπόλογοι με βάση τις προσωπικές τους εγγυήσεις για τις υπόλοιπες 
υποχρεώσεις σε περίπτωση που υπάρχουν.  

Σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας οι Διευθυντές είναι υπόλογοι για τις προσωπικές 
τους εγγυήσεις για ολόκληρο το ποσό της εγγύησης και η Τράπεζα μπορεί να κινηθεί νομικά 
εναντίον τους προς είσπραξη του λαβείν της. 

 

 

 


