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ΕΝΔΕΙΧΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ 
 
ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 
 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 
 
ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2015 

 
27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

Διάρκεια: 3 ώρες 
 
Το δοκίμιο χωρίζεται σε ΔΥΟ μέρη: 

 
‐ Μέρος Α’: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
ΟΛΕΣ οι σύντομες ερωτήσεις είναι υποχρεωτικές και πρέπει να 
απαντηθούν ‐ (20 ερωτήσεις των 2 μονάδων) 

 
 
‐ Μέρος Β’: ΕΠΙΛΟΓΗ 
Να απαντηθούν ΜΟΝΟ ΔΥΟ από τις ΤΡΕΙΣ ερωτήσεις 
– (να απαντηθούν 2 ερωτήσεις των 30 μονάδων) 
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ΜΕΡΟΣ Α’: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (σύνολο 40 μονάδες) 
Ερωτήσεις που χρήζουν συνοπτικές απαντήσεις - (20 ερωτήσεις των 2 μονάδων) 

 

1. Το Δικαστήριο, πιθανώς, δεν αρνήθηκε την αποκατάσταση του πτωχεύσαντα, επειδή βά-
σει του άρθρου 27(3)(α), όλη η ακίνητη ιδιοκτησία του πτωχεύσαντα έχει πουληθεί και το 
ενεργητικό του πτωχεύσαντα το οποίο δεν εμπίπτει στο άρθρο 42 (όπως δηλαδή το αυ-
τοκίνητο του) δεν είναι αξίας ίσης προς πενήντα σεντ στο ευρώ του ποσού των επαλη-
θευθέντων χρεών του, και φαίνεται ότι έχει ικανοποιήσει το Δικαστήριο ότι το γεγονός ότι 
το ενεργητικό του δεν είναι αξίας ίσης προς πενήντα σεντ στο ευρώ επί του ποσού των 
επαληθευθέντων χρεών του οφείλεται σε περιστάσεις για τις οποίες δεν δύναται ο ίδιος 
να θεωρηθεί δίκαια υπεύθυνος.  

 
2. Σύμφωνα με το άρθρο 38(6) του περί πτώχευσης νόμου κεφ. 5, αν μετά την πληρωμή 

των χρεών υπάρχει πλεόνασμα, αυτό θα χρησιμοποιείται για πληρωμή των τόκων από 
την ημερομηνία του διατάγματος πτώχευσης με επιτόκιο όπως καθορίζεται από την Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επί όλων των χρεών που επαληθεύτηκαν στην πτώχευση. 

 
3. Σύμφωνα με το άρθρο 26(1) του περί πτώχευσης νόμου κεφ. 5, με αίτηση του επίσημου 

παραλήπτη ή του διαχειριστή, το Δικαστήριο, δύναται, οποτεδήποτε μετά την έκδοση 
διατάγματος πτώχευσης εναντίον του πτωχέυσαντα, να καλέσει ενώπιον του 
τον πτωχέυσαντα ή τη σύζυγο του, ή οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο είναι γνωστό 
ή υπάρχει υποψία ότι έχει στην κατοχή του μέρος της περιουσίας ή που ανήκουν 
στον πτωχέυσαντα ή που φέρεται να είναι υπόχρεο προς τον πτωχέυσαντα, ή οφείλονται 
στον πτωχέυσαντα, ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο το δικαστήριο δυνατό να θεωρεί 
ικανό να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον πτωχέυσαντα, τις συναλλαγές ή την 
περιουσία του, και το Δικαστήριο δύναται να απαιτήσει από οποιοδήποτε τέτοιο 
πρόσωπο να προσαγάγει οποιαδήποτε έγγραφα βρίσκονται στη φύλαξη ή στην εξουσία 
του τα οποία σχετίζονται με τον πτωχέυσαντα, τις συναλλαγές ή την περιουσία του. Και 
σύμφωνα με το άρθρο 26(5), αν οποιοδήποτε πρόσωπο κατά την εξέταση του ενώπιον 
του Δικαστηρίου παραδεχθεί ότι έχει στην κατοχή του οποιαδήποτε περιουσία που ανήκει 
στον πτωχέυσαντα, το Δικαστήριο με αίτηση του επίσημου παραλήπτη ή του διαχειριστή, 
δύναται να διατάξει το πρόσωπο αυτό όπως παραδώσει στον επίσημο παραλήπτη ή το 
διαχειριστή την περιουσία αυτή ή οποιοδήποτε μέρος αυτής σε χρόνο και με τρόπο και 
με τέτοιους όρους που το Δικαστήριο δυνατό να θεωρεί δίκαιους. 

 
4. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του περί πτώχευσης νόμου κεφ. 5, τηρουμένων των 

προηγούμενων διατάξεων του Νόμου αυτού αναφορικά με το αποτέλεσμα της 
πτώχευσης σε εκτέλεση ή κατάσχεσης σε χέρια τρίτου και σε σχέση με την ακύρωση 
ορισμένων διαθέσεων, εκχωρήσεων και προτιμήσεων, καμιά διάταξη στο Νόμο αυτό δεν 
ακυρώνει σε περίπτωση πτώχευσης οποιαδήποτε πληρωμή που έγινε από τον 
πτωχεύσαντα σε οποιοδήποτε από τους πιστωτές του, νοουμένου ότι πληρούνται και οι 
δύο πιο κάτω όροι, δηλαδή (α) ότι η πληρωμή, γίνεται πριν από την ημερομηνία του 
διατάγματος πτώχευσης· και (β) ότι το πρόσωπο (άλλο από τον πτωχεύσαντα) προς το 
οποίο έγινε η πληρωμή, δεν είχε κατά το χρόνο της πληρωμής, ειδοποίηση ύπαρξης 
οποιασδήποτε ισχύουσας πράξης πτώχευσης η οποία διαπράχτηκε από τον 
πτωχεύσαντα πριν από το χρόνο εκείνο. Στην προκειμένη περίπτωση η εξόφληση του 
χρέους προς τον φίλο του δεν θα ακυρωθεί καθώς έγινε πριν την έκδοση του διατάγματος 
πτώχευσης και ο φίλος του δεν είχε γνώση για την αίτηση πτώχευσης που εκκρεμούσε 
εναντίον του.  

 
5. Σύμφωνα με το άρθρο 67(6)(β), σε περίπτωση που ο εγγυητής κατέβαλε οποιεσδήποτε 

πληρωμές, για το ποσό της διαφοράς μεταξύ της αγοραίας αξίας περιουσίας που 
υπόκειται σε εξασφάλιση όπως αυτή έχει εκτιμηθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 
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44, και του οφειλόμενου χρέους, πριν τη διάθεση του σχετικού περιουσιακού στοιχείου 
στο πλαίσιο του Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής και το καθαρό ποσό που προέκυψε 
τελικά από τέτοια διάθεση, είναι μεγαλύτερο από την αγοραία αξία της περιουσίας όπως 
αυτή έχει εκτιμηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44, τότε ο εξασφαλισμένος 
πιστωτής οφείλει να επιστρέψει στον εγγυητή οποιοδήποτε ποσό που αυτός κατέβαλε, 
το οποίο υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που προκύπτει τελικά από το καθαρό 
ποσό της διάθεσης της περιουσίας και του οφειλόμενου χρέους. Ως εκ τούτου, η 
Κυπριακή Τράπεζα Λτδ οφείλει να επιστρέψει στον εγγυητή ποσό ύψους €20.000 που 
αναλογεί στην διαφορά του καθαρού ποσού της διάθεσης (€450.000) και το οφειλόμενου 
χρέους €430.000 (€500.000 μείον €40.000 μείον €30.000).  

 
6. Σύμφωνα με το άρθρο 48(5) του Περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά 

Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμος του 2015 (65(I)/2015), 
πιστωτής ο οποίος έχει προχωρήσει σε εγγραφή δικαστικής απόφασης θεωρείται 
εξασφαλισμένος πιστωτής για τους σκοπούς του Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής, 
μόνο εάν τέτοια εγγραφή έλαβε χώρα πριν την ημερομηνία έκδοσης του προστατευτικού 
διατάγματος.  
Συνεπώς, η αξία του εξασφαλισμένου χρέους για την ΑΒ Πιστωτική Εταιρεία Λτδ 
ανέρχεται σε €170.000 (€50.000 αξία επί του ακινήτου αρ. εγγρ. 0/2330 που αναλογεί στη 
διαφορά της αγοραίας αξίας και της αξίας της υποθήκης που προηγείται και €120.000 επί 
του ακινήτου αρ. εγγρ. 0/2331) και το μη εξασφαλισμένο χρέος ανέρχεται σε €112.100 
(€282.100 μείον €170.000).  

 
7. Η ΑΠ θα απαλλαγεί από το μέγιστο ποσό των €25.000 που αφορά το μη εξασφαλισμένο 

χρέος και θα παραμείνει υπόχρεη για το εξασφαλισμένο χρέος ύψους €85.000 και για μη 
εξασφαλισμένο χρέος ύψους €20.000.  
Η μητέρα της θα συνεχίσει να είναι υπόχρεη ως ενυπόθηκος οφειλέτης για το 
εξασφαλισμένο χρέος των €85.000 που αντιστοιχεί στην αγοραία αξία του ενυπόθηκου 
ακινήτου ιδιοκτησίας της ίδιας.  
Ο αδερφός της θα απαλλαγεί από εξ΄ εγγυήσεως χρέος ύψους €25.000, όσο δηλαδή και 
το καθορισμένο επιλέξιμο χρέος του χρεώστη και θα συνεχίσει να είναι υπόλογος για το 
υπόλοιπο μη εξασφαλισμένο χρέος των €20.000.    

 
8.  

 Σύνολο 
χρέους € 

ποσοστό Επιλέξιμο 
χρέος € 

Ίδιο χρέος προς Τράπεζα 46.000 50% 23.000 

ΑΗΚ 1.500 50% 750 

Φόρος Εισοδήματος  
(10% 25,000) 

 
2.500 

 
50% 

 
1.250 

 50.000 50% 25.000 

 
Η υποχρέωση του βάσει του διατάγματος για διατροφή, θεωρείται εξαιρετέο και δεν 
μπορεί να περιληφθεί.   
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 (1) η υποχρέωση για το Φόρο Εισοδήματος αφορά εξαιρέσιμο 
χρέος. Το επιλέξιμο χρέος, σύμφωνα με το άρθρο 10(δ) μπορεί να περιλαμβάνει και 
εξαιρέσιμα χρέη το ύψος των οποίων είναι μικρότερο του 10% του συνόλου των 
επιλέξιμων χρεών, ανεξάρτητα από συναίνεση του πιστωτή.  
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9. Η εκούσια εκκαθάριση από μέλη προϋποθέτει ότι η εταιρεία μπορεί να αποπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις της, πριν να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους της, εντός 12 μηνών 
από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Ως εκ τούτου, σε εκούσια εκκαθάριση από 
μέλη ετοιμάζεται και υποβάλλεται από τους διευθυντές της εταιρείας, εντός 5 εβδομάδων 
πριν την έγκριση του ψηφίσματος για την εκκαθάριση, δήλωση φερεγγυότητας η οποία 
περιλαμβάνει κατάσταση ενεργητικού και παθητικού. Σε εκούσια εκκαθάριση από μέλη 
δεν υπάρχει υποχρέωση σύγκλησης συνέλευσης πιστωτών. Σε εκούσια εκκαθάριση από 
πιστωτές δε παρουσιάζεται δήλωση φερεγγυότητας και επιπρόσθετα της σύγκλησης 
γενικής συνέλευσης των μελών, συγκαλείται και συνέλευση των πιστωτών όπου 
υποβάλλεται, αντί της δήλωσης φερεγγυότητας και κατάστασης ενεργητικού και 
παθητικού, πλήρης έκθεση για την κατάσταση των υποθέσεων της εταιρείας, κατάλογο 
πιστωτών και του υπολογισμένου ποσού των απαιτήσεων τους.  
 

10. Σύμφωνα με το Άρθρο 340(2) του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, όταν  παραλήπτης 

ή διαχειριστής ολόκληρης ή ουσιαστικά ολόκληρης της περιουσίας της εταιρείας διορίζεται 

εκ μέρους των κατόχων οποιωνδήποτε χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας εγγυημένων 

με κυμαινόμενη επιβάρυνση, οφείλει, μέσα σε δύο μήνες, ή τέτοιας μεγαλύτερης περιόδου 

που το Δικαστήριο δύναται να επιτρέψει μετά την πάροδο της περιόδου των δώδεκα μη-

νών από την ημερομηνία του διορισμού του και καθεμιάς μεταγενέστερης περιόδου δώ-

δεκα μηνών, και μέσα σε δύο μήνες ή τέτοιας μεγαλύτερης περιόδου που το Δικαστήριο 

δύναται να επιτρέψει μετά που αυτός έπαυσε να ενεργεί ως παραλήπτης ή διαχειριστής 

της περιουσίας της εταιρείας, να υποβάλει λογαριασμούς εισπράξεων και πληρωμών.  

Οι λογαριασμοί υποβάλλονται με τον τύπο ΗΕ37 και περιλαμβάνουν περιγραφή των πο-

σών που έχουν εισπραχθεί και πληρωθεί από τον παραλήπτη ή διαχειριστή κατά την 

περίοδο που καλύπτεται από το απόσπασμα του λογαριασμού, με αναφορά στα σύνολα 

που μεταφέρονται από προγενέστερη και σε μεταγενέστερη περίοδο.  

 

11. Το τιμολόγιο περιλαμβάνει ρήτρα παρακράτησης κυριότητας σύμφωνα με την οποία η 

κυριότητα στα αγαθά παρέμεινε με την ΟPQ Ltd έστω κι αν έχει απωλέσει την κατοχή, 

επειδή η RST Ltd δεν κατέβαλε το τίμημα. Επειδή ο εξοπλισμός μπορεί να ταυτοποιηθεί, 

ο Παραλήπτης/Διαχειριστής της RST Ltd δεν δύναται να πωλήσει τον εξοπλισμό καθότι 

δεν ανήκει στην εταιρεία και οφείλει να τον επιστρέψει στην ΟPQ Ltd ως ιδιοκτήτη.  

 

12. Το ομόλογο κυμαινόμενης επιβάρυνσης αποτελεί επιβάρυνση επί του συνόλου η μιας 

τάξης περιουσιακών στοιχείων, παρόντων και μελλοντικών, η οποία τάξη είναι ευμετά-

βλητη και αλλάζει με τη πάροδο του χρόνου, προς όφελος εξασφαλισμένου πιστωτή. Σε 

αντίθεση με το ομόλογο σταθερής επιβάρυνσης, ο οφειλέτης δύναται να συνεχίσει να 

χρησιμοποιεί τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία, μέχρι την αποκρυστάλλωση του ομο-

λόγου, και χωρίς τη απαραίτητη συγκατάθεση του εξασφαλισμένου πιστωτή.  Το ομόλογο 

κυμαινόμενης επιβάρυνσης δεσμεύει τον Εκκαθαριστή της Εταιρείας όταν εγγράφεται με 

τον Έφορο Εταιρειών εντός 21 ημερών από την υπογραφή του.  

 

13. Ο Εκκαθαριστής οφείλει καθήκον επιμέλειας προς όλους τους πιστωτές της Εταιρείας 

ενώ ο Παραλήπτης/Διαχειριστής οφείλει καθήκον επιμέλειας πρωτίστως στον κάτοχο του 

ομολόγου. Ο Εκκαθαριστής διορίζεται με απόφαση δικαστηρίου ή των μελών ή πιστωτών 

της εταιρείας ενώ ο Παραλήπτης/Διαχειριστής διορίζεται με απόφαση του δικαστηρίου ή 

εκτός δικαστηρίου, συμβατικά, κατόπιν απόφασης του ομολογιούχου. Ο Εκκαθαριστής 

ελέγχει ολόκληρη την περιουσία της εταιρείας ενώ ο Παραλήπτης/Διαχειριστής ελέγχει 

μόνο την περιουσία που καλύπτεται από το ομόλογο. Η διαδικασία εκκαθάρισης οδηγεί 

σε διάλυση της εταιρείας, ενώ η παύση και ο τερματισμός του Παραλήπτη/Διαχειριστή δεν 

επηρεάζει τη νομική υπόσταση της εταιρείας η οποία συνεχίζει να υφίσταται.  
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14. Eκ πρώτης όψεως, η εταιρεία ΑΒΓ Λτδ είναι φερέγγυα καθότι, σύμφωνα με τον ισολογι-

σμό της, τα περιουσιακά της στοιχεία υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις της κατά €20.000. 

Όμως, εάν το ποσό των €50.000 δεν αναμένεται να εισπρακτεί καθότι ο χρεώστης είναι 

υπό εκκαθάριση και δεν υπάρχει πλεόνασμα, τότε η εταιρεία ΑΒΓ Λτδ είναι αφερέγγυα 

καθότι οι υποχρεώσεις της υπερβαίνουν τα περιουσιακά της στοιχεία κατά €30.000. Οι 

διευθυντές της εταιρείας δε μπορούν να υπογράψουν δήλωση φερεγγυότητας καθότι δε 

προκύπτει από τα γεγονότα της εταιρείας ΑΒΓ Λτδ ότι αυτή μπορεί να αποπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της εντός 12 μηνών από την έναρξη της εκκαθάρισης, σύμφωνα με το Άρ-

θρο 266 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Οι διευθυντές της εταιρείας πρέπει να 

εξετάσουν το ενδεχόμενο η εταιρεία να τεθεί υπό εκούσια εκκαθάριση πιστωτών ή διαφο-

ρετικά με διάταγμα του δικαστηρίου.  

 

15. Σύμφωνα με το Άρθρο 202Β του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η αίτηση για διορισμό 

εξεταστή εταιρείας μπορεί να υποβληθεί από την ίδια την εταιρεία, οποιοδήποτε πιστωτή 

της εταιρείας (περιλαμβανομένου και ενδεχόμενου ή μελλοντικού πιστωτή και εργοδο-

τούμενου της εταιρείας), από μέτοχο που κατέχει το 10% του κεφαλαίου της εταιρείας ή 

από οποιονδήποτε εγγυητή.  

Με την αίτηση προτείνεται πρόσωπο για να διοριστεί ως εξεταστής και περιλαμβάνει 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, όπως π.χ. εάν υποβληθεί από την εταιρεία, περιλαμ-

βάνει κατάσταση των στοιχειών του ενεργητικού και των υποχρεώσεων της εταιρείας 

και πληροφορίες κατά πόσο έχει προηγουμένως υποβληθεί αίτηση για διορισμό εξετα-

στή ή/και έχει διοριστεί εξεταστής στην εταιρεία.  

Επιπρόσθετα, συνοδεύεται από έκθεση που ετοιμάζεται από ανεξάρτητο εμπειρογνώ-

μονα, συγκατάθεση υπογεγραμμένη από τον προτεινόμενο εξεταστή και αντίγραφα των 

προτάσεων για συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού σε σχέση με τις υποθέσεις της ε-

ταιρείας, αν τέτοιες προτάσεις έχουν ετοιμαστεί, για υποβολή σε ενδιαφερόμενα μέρη 

για την έγκρισή τους. 

 

16. Σύμφωνα με το Άρθρο 202ΣΤ του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, εξεταστής εταιρείας 

μπορεί να διαθέσει στοιχεία ενεργητικού περιουσίας εταιρείας η οποία υπόκειται σε κυ-

μαινόμενη επιβάρυνση, περιουσία που υπόκειται σε εξασφάλιση άλλη πέραν της κυμαι-

νόμενης επιβάρυνσης, και οποιαδήποτε αγαθά βρίσκονται στην κατοχή της εταιρείας 

κάτω από συμφωνία ενοικιαγοράς, μόνο κατόπιν διατάγματος δικαστηρίου και αφού το 

δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι 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.  

 

17. Σύμβουλος Αφερεγγυότητας δε δύναται να ενεργεί ως τέτοιος εάν κατά το σχετικό χρόνο 

έχει κηρυχθεί πτωχεύσας και δεν έχει αποκατασταθεί, εάν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 

σε σχέση με τη προαγωγή, σύσταση ή διαχείριση εταιρείας, εάν κατέχει δημόσιο αξίωμα, 

μόνιμο ή προσωρινό, στη δημόσια υπηρεσία, εάν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε 

αδίκημα, το οποίο περιλαμβάνει έλλειψη εντιμότητας ή αισχρότητα και, σε περίπτωση 

τέτοιας καταδίκης, δεν έχει αποκατασταθεί, και εάν δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα 

δυνάμει οποιουδήποτε νόμου ή διατάγματος.   

 

18. Σύμφωνα με το Άρθρο 202Ι(1), σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής αί-

τησης σε σχέση με εταιρεία υπάρχει διορισμένος παραλήπτης για ολόκληρο ή οποιοδή-

ποτε μέρος της περιουσίας ή της επιχείρησης εκείνης της εταιρείας, το Δικαστήριο δύ-
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ναται να εκδώσει οποιοδήποτε διάταγμα θεωρεί πρέπον συμπεριλαμβανομένου διατάγ-

ματος, το οποίο να διατάσσει όπως ο παραλήπτης με οδηγίες του Δικαστηρίου παρα-

δώσει στον εξεταστή όλα τα βιβλία, έγγραφα και άλλα αρχεία που σχετίζονται με την 

περιουσία ή επιχείρηση της εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, τα οποία ευρίσκονται 

στην κατοχή και στον έλεγχό του, εντός περιόδου που καθορίζει το ίδιο και όπως ο πα-

ραλήπτης με οδηγίες του Δικαστηρίου δώσει στον εξεταστή πλήρεις λεπτομέρειες όλων 

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

 

19. Σύμφωνα με το Άρθρο 218(1), η εκκαθάριση της εταιρείας BCD Limited λογίζεται ότι 

άρχισε από το χρόνο υποβολής της αίτησης για εκκαθάριση δηλαδή από την 5 Ιανουα-

ρίου 2021. Σύμφωνα με το Άρθρο 303 του Περί Εταιρειών Νόμου, η κυμαινόμενη επι-

βάρυνση πάνω στην επιχείρηση ή την περιουσία της εταιρείας που συστάθηκε κατά την 

15 Μαρτίου 2021 είναι άκυρη επειδή συστάθηκε μέσα σε δώδεκα μήνες από την έναρξη 

της εκκαθάρισης, εκτός αν αποδειχτεί ότι η εταιρεία ήταν φερέγγυα αμέσως μετά τη σύ-

σταση της επιβάρυνσης, με εξαίρεση οποιοδήποτε ποσό που καταβλήθηκε στην εται-

ρεία κατά ή μετά τη σύσταση και ως αντιπαροχή, της επιβάρυνσης, μαζί με τόκο πάνω 

σε εκείνο το ποσό προς πέντε τοις εκατό ετήσια ή προς άλλο τέτοιο επιτόκιο που ήθελε 

εκάστοτε καθοριστεί με διάταγμα του Γενικού Λογιστή.  

 

20. Σύμφωνα με την Περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμο του 2015 και το σχετικό Κώ-

δικα Δεοντολογίας, κάθε σύμβουλος αφερεγγυότητας οφείλει να συμμορφώνεται τουλά-

χιστο με τις αρχές περί ακεραιότητας, αντικειμενικότητας, επαγγελματικής επάρκειας και 

επιμέλειας, εμπιστευτικότητας και επαγγελματικής συμπεριφοράς. Οι αρχές μπορούν να 

περιγραφούν ως κατωτέρω: 

(α) Ακεραιότητα: Ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας θα πρέπει να είναι ευθύς, έντιμος και 

ειλικρινής, σε όλες τις επαγγελματικές του σχέσεις.  

(β) Αντικειμενικότητα: Ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας δεν πρέπει να έχει την οποιαδή-

ποτε προκατάληψη, σύγκρουση συμφερόντων ή να επιτρέπει αθέμιτη επιρροή άλλων 

προσώπων, να επηρεάσουν την επαγγελματική του κρίση και αντικειμενικότητα. 

(γ) Επαγγελματική: Επάρκεια και Επιμέλεια. Ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας έχει συνε-

χές καθήκον να διατηρεί την επαγγελματική του γνώση και ικανότητα στο επίπεδο που 

απαιτείται, ούτως ώστε ο πελάτης ή εργοδότης να λαμβάνει ικανοποιητική επαγγελμα-

τική υπηρεσία, σύμφωνα με τη βέλτιστη πρακτική, νομοθεσία και μεθοδολογία. Ο Σύμ-

βουλος Αφερεγγυότητας, θα πρέπει να επιδεικνύει επιμέλεια κατά την παροχή επαγγελ-

ματικών υπηρεσιών, με βάση τα εφαρμοσμένα πρότυπα πρακτικής και επαγγελματι-

σμού.  

(δ) Εμπιστευτικότητα: Ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας οφείλει να σέβεται την εμπιστευ-

τικότητα των πληροφοριών που λαμβάνει ως αποτέλεσμα της επαγγελματικής του σχέ-

σης και δεν πρέπει να αποκαλύπτει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους, χωρίς τη δέουσα 

εξουσιοδότηση, εκτός και αν υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση να τις απο-

καλύψει. Εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτούνται από μια επαγγελματική σχέση 

που αναπτύσσει ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για 

προσωπικό όφελος του ίδιου ή άλλων προσώπων.  

(ε) Επαγγελματική Συμπεριφορά: Ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας οφείλει να συμμορ-

φώνεται με τη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς και θα πρέπει να αποφεύγει συμπε-

ριφορές οι οποίες απαξιώνουν και δυσφημούν το επάγγελμα. Οι Σύμβουλοι Αφερεγγυ-

ότητας πρέπει να συμπεριφέρονται με αβροφροσύνη και σεβασμό προς όλους με τους 

οποίους έρχονται σε επαφή, ενόσω εξασκούν τα καθήκοντά τους.  

 

(Να περιγραφεί μία εκ των πιο πάνω αρχών κατ’ επιλογή)  
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΠΙΛΟΓΗ (σύνολο 60 μονάδες) 
Να απαντηθούν ΜΟΝΟ ΔΥΟ από τις ΤΡΕΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
(να απαντηθούν 2 ερωτήσεις των 30 μονάδων) 

ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΠΙΛΟΓΗ (σύνολο 60 μονάδες) 
Να απαντηθούν ΜΟΝΟ ΔΥΟ από τις ΤΡΕΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
(να απαντηθούν 2 ερωτήσεις των 30 μονάδων) 

 

Ερώτηση 1Α 

 

i) Σύμφωνα με το Άρθρο 300 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και σχετικούς κανονι-

σμούς, κατά την εκκαθάριση εταιρείας γίνονται πληρωμές έναντι χρεών και εξόδων ως 

ακολούθως:  

(α) Τα εξασφαλισμένα χρέη δυνάμει σταθερών επιβαρύνσεων αποπληρώνονται από τα πε-

ριουσιακά στοιχεία που καλύπτονται από τις επιβαρύνσεις και οποιοδήποτε υπόλοιπο 

κατατάσσεται ως ανεξασφάλιστο και λαμβάνει pari passu από τη διανομή σε γενικούς 

πιστωτές. Σε περίπτωση που υπάρχει πλεόνασμα περιουσιακών στοιχείων, μετά την 

πληρωμή των εξασφαλισμένων, αυτό διατίθεται για διανομή σε λοιπούς πιστωτές.  

(β) Η πληρωμή των εξόδων της εκκαθάρισης και η αμοιβή του εκκαθαριστή προηγείται ο-

ποιασδήποτε άλλης πληρωμής έναντι οποιονδήποτε άλλων πιστωτών, περιλαμβανομέ-

νων και των προνομιούχων.  

(γ) Χρέη για μισθούς και δεδουλευμένα και κυβερνητικοί φόροι και τέλη οι οποίοι κατέστησαν 

οφειλόμενοι και πληρωτέοι στους αμέσως προηγούμενους 12 μήνες της εκκαθάρισης λο-

γίζονται ως προνομιακά και πληρώνονται με προτεραιότητα έναντι οποιονδήποτε άλλων 

χρεών. Νοείται ότι μισθοί του μόνου διευθυντή και μόνου μετόχου της Εταιρείας δεν απο-

τελούν προνομιούχο χρέος, και κατατάσσονται μαζί με τα ανεξασφάλιστα χρέη, εκτός εάν 

ο μέτοχος και διευθυντής κατέχει μετοχές ή συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της ε-

ταιρείας υπό αντιπροσωπευτική ιδιότητα και κατά τρόπο πρόδηλα τυπικό και όχι ουσια-

στικό και νοουμένου ότι μεταξύ του ιδίου και του αντιπροσωπευομένου δεν υφίσταται 

συγγένεια πρώτου ή δεύτερου βαθμού.  

(δ) Αναφορικά με το ομόλογο κυμαινόμενης επιβάρυνσης, σημειώνεται ότι σε περίπτωση 

κατά την οποία το ενεργητικό της εταιρείας το οποίο είναι διαθέσιμο για την πληρωμή 

γενικών πιστωτών είναι αρκετό για την ικανοποίηση τους, οι προνομιούχοι πιστωτές έ-

χουν προτεραιότητα έναντι των απαιτήσεων κατόχων χρεωστικών ομολόγων με βάση 

οποιαδήποτε κυμαινόμενη επιβάρυνση που δημιουργήθηκε από την εταιρεία, και θα πλη-

ρώνονται ανάλογα από οποιαδήποτε περιουσία που αποτελεί ή υπόκειται στην επιβά-

ρυνση εκείνη.  

(ε) Τα ανεξασφάλιστα χρέη κατατάσσονται μετά τα προνομιούχα χρέη, και μετά το ομόλογο 

κυμαινόμενης επιβάρυνσης, και εξίσου μεταξύ τους και πληρώνονται στο ακέραιο, εκτός 

αν το ενεργητικό δεν είναι αρκετό για την ικανοποίηση τους, στην οποία περίπτωση οι 

οφειλές θα μειωθούν σε ίσες αναλογίες. Νοείται ότι υπόλοιπα από εξασφαλισμένα χρέη 

για το οποία δεν επαρκεί η ρευστοποιήσιμη αξία της εξασφάλισης, και χρέη για τα οποία 

συμφωνήθηκε όπως δοθεί εξασφάλιση αλλά η εξασφάλιση δεν εγγράφηκε δεόντως, κα-

τατάσσονται μαζί με τους ανεξασφάλιστους πιστωτές.  

ii) Η τράπεζα XS Bank PLC κατέχει εξασφάλιση για το ποσό των €45.000. Επειδή όμως ο 

εξοπλισμός επί του οποίου κατέχει την εξασφάλιση ρευστοποιήθηκε για το χαμηλότερο 

ποσό των €30.000, η τράπεζα θα λάβει ανεξάρτητα των λοιπών πιστωτών όλο το ποσό 
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των €30.000 έναντι του συνολικού χρέους της Τράπεζας. Η επιβάρυνση επί των χρεω-

στικών λογαριασμών της Εταιρείας για το ποσό των €50.000 δεν έχει εγγραφεί επομένως 

δεν είναι δεσμευτική έναντι του Εκκαθαριστή και δεν κατατάσσεται στους εξασφαλισμέ-

νους πιστωτές. Το διαθέσιμο επομένως ποσό προς διανομή είναι €465.000 από το οποίο 

θα γίνουν οι ακόλουθες διανομές και με αυτή τη σειρά σε προνομιούχους και έναντι του 

ομολόγου:  

(α)  €25.000 έναντι των εξόδων της εκκαθάρισης  

(β) €45.000 έναντι προνομιούχων ήτοι έναντι φόρων για το ποσό των €5.000 και προς υ-

παλλήλους για μισθούς και δεδουλευμένα ύψους €40.000 (εξαιρείται ο διευθυντής και 

μέτοχος)  

(γ)  Μετά την πληρωμή των πιο πάνω από  παραμένει το συνολικό ποσό των €395.000 ως 

διαθέσιμο προς διανομή για λοιπούς πιστωτές. Επειδή το ενεργητικό της εταιρείας δεν 

επαρκεί για πληρωμή όλων των πιστωτών, οι προνομιούχοι πιστωτές λαμβάνουν πριν 

από το ομόλογο. Σε αυτό το στάδιο, η αξία του ομολόγου είναι η διαφορά μεταξύ του 

συνολικού ποσού της οφειλής προς την τράπεζα και του ποσού των €30.000 που εί-

σπραξε η τράπεζα από την πώληση του εξοπλισμού δηλαδή το ποσό των €315.000. Ως 

εκ τούτου το ομόλογο πληρώνεται εξ’ολοκλήρου.  

iii. Τα ανεξασφάλιστα χρέη ανέρχονται στο συνολικό ποσό των €160.000 και αποτελούνται 

από τις €10.000 οι οποίες αφορούν μισθούς του μόνου διευθυντή και μόνου μετόχου της 

Εταιρείας και από τις €150.000 σχετικά με επαληθεύσεις χρεών από ανεξασφάλιστους 

πιστωτές. Το συνολικό ποσό προς διανομή σε ανεξασφάλιστους πιστωτές είναι €80.000 

και προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του ποσού των €395.000 (μετά την πληρωμή εξό-

δων και προνομιούχων) και του ποσού των €315.000 το οποίο διατέθηκε για την εξό-

φληση του ομολόγου.  

 

iv. Τα ανεξασφάλιστα χρέη κατατάσσονται εξίσου μεταξύ τους και πληρώνονται σε ίσες ανα-

λογίες. Ως εκ τούτου, επειδή το συνολικό ποσό των €80.000 δεν επαρκεί για την πλήρη 

ικανοποίηση τους, θα διαιρεθεί έναντι των συνολικών ανεξασφάλιστων υποχρεώσεων 

δηλαδή €160.000/€80.000 και το ποσό των περίπου €0,50σ θα πληρωθεί για κάθε ευρώ 

χρέους του κάθε ανεξασφάλιστου πιστωτή.  

 

v. Ο εκκαθαριστής, οφείλει να ετοιμάσει  και να παραδώσει στον επίσημο παραλήπτη, ή 

όπως αυτός διατάξει, λογαριασμό των εισπράξεων και πληρωμών με θέσμια δήλωση σε 

καθορισμένο τύπο, με βάση το άρθρο 237 του περί εταιρειών νόμου κεφ. 113. Ο επίση-

μος παραλήπτης μεριμνά για τον έλεγχο του λογαριασμού και για το σκοπό του ελέγχου 

ο εκκαθαριστής εφοδιάζει τον επίσημο παραλήπτη με τέτοια δικαιολογητικά και πληρο-

φορίες που ο επίσημος παραλήπτης δυνατό να απαιτήσει, και ο επίσημος παραλήπτης 

δύναται οποτεδήποτε να απαιτήσει την προσαγωγή οποιωνδήποτε βιβλίων ή λογαρια-

σμών που τηρούνται από τον εκκαθαριστή και να τα εξετάσει. Μετά τον έλεγχο του λογα-

ριασμού, ένα αντίγραφο καταχωρείται και φυλάγεται από τον επίσημο παραλήπτη, και το 

άλλο αντίγραφο παραδίνεται στο Δικαστήριο για καταχώρηση. Ο εκκαθαριστής αποστέλ-

λει επίσης τους ελεγμένους λογαριασμούς στους πιστωτές και συνεισφορείς της εταιρείας. 
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ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  
   

 ΠΛΗΡΩΜΕΣ  
  

Η/νία 
 Από ποιον εισπρά-
χθηκε και λεπτομέρειες  

 Ποσό σε 
Ευρώ  

Η/νία 
 Σε ποιον πληρώθηκε 
και λεπτομέρειες  

 Ποσό σε 
Ευρώ  

 Πώληση Εξοπλισμού 30.000  
XS Bank PLC (από 
πώληση εξοπλισμού) 

30.000 

 
Εκποίηση λοιπών πε-
ριουσιακών στοιχείων (Ε-
ξαιρουμένου εξοπλισμού) 

465.000  
Εκκαθαριστής για έ-
ξοδα εκκαθάρισης  

25.000 

    
Φόροι (Προνομιούχα 
χρέη) 

5.000 

    
Μισθοί και δεδουλευ-
μένα 

40.000 

    
XS Bank PLC (έναντι ο-
μολόγου) 

315.000 

    Γενικοί πιστωτές  75.000 

    Διευθυντής Εταιρείας  5.000 

  
Σύνολο: 
495.000 

  
Σύνολο:  

495. 000 

 

 

Ερώτηση 1Β 

(i) Η έκδοση διατάγματος εκκαθάρισης μιας εταιρείας δεν παρεμποδίζει πιστωτή να 

ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχονται από ομόλογο κυμαινόμενης επιβά-

ρυνσης και να διορίσει Παραλήπτη/Διαχειριστή. Επομένως ο διορισμός της Μα-

ρίας Νικολάου είναι νόμιμος και της δίδει το δικαίωμα, προκειμένου να προστα-

τεύσει τα οικονομικά συμφέροντα του πιστωτή που τη διόρισε, να αιτηθεί άδεια 

του Δικαστηρίου προκειμένου περιουσία που βρίσκεται στην κατοχή του Εκκαθα-

ριστή να περιέλθει στην κατοχή της ως Παραλήπτριας/Διαχειρίστριας.  

 

(ii) Ο Εκκαθαριστής διαχειρίζεται όσα περιουσιακά στοιχεία δεν εμπίπτουν ή διαφο-

ρετικά εξαιρούνται από το ομόλογο και αναμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

διαχείρισης προκειμένου να συνεχίσει με την εκκαθάριση της εταιρείας. Επιπλέον 

έχει καθήκον να ελέγχει τις πληρωμές έναντι εξόδων και αμοιβής του Παραλή-

πτη/Διαχειριστή.  

 

Ερώτηση 2Α 

i) Εξέταση είναι η διαδικασία με την οποία μια αφερέγγυα εταιρεία για την οποία 

υπάρχει εύλογη προοπτική επιβίωσης τίθεται υπό την προστασία του δικαστηρίου 

για προκαθορισμένη περίοδο,  κατά την οποία καταρτίζονται προτάσεις για συμ-

βιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού  το οποίο υποβάλλεται για ψήφιση στους πιστω-

τές και μέλη και το οποίο καθίσταται δεσμευτικό έναντι τους, κατόπιν επιβεβαίω-

σης από το δικαστήριο.  Ο σκοπός είναι με την αναδιάρθρωση του χρέους, η ε-

ταιρεία να συνεχίσει τη λειτουργία της ως δρώσα οικονομική μονάδα και να δια-

σωθούν οι θέσεις εργασίας του προσωπικού. Σύμφωνα με το Άρθρο 202Α(1) του 

Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η αίτηση για διορισμό εξεταστή προϋποθέτει ότι 

κατά το χρονικό σημείο της υποβολής η Εταιρεία είναι ανίκανη να πληρώσει τα 

χρέη της, δεν υπάρχει ψήφισμα ή διάταγμα για την εκκαθάριση της και το δικα-

στήριο ικανοποιείται ότι υπάρχει εύλογη προοπτική επιβίωσης.  
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Από τα γεγονότα της ερώτησης προκύπτει ότι ενδεχόμενα η εταιρεία να είναι α-

φερέγγυα καθότι έχει αναστείλει πληρωμές έναντι των υποχρεώσεων της. (Ενδε-

χόμενα περαιτέρω να υπάρχει εύλογη προοπτική επιβίωσης καθότι με την εξεύ-

ρεση νέου προμηθευτή η εταιρεία αναμένεται να επανέλθει στη κερδοφορία.  

ii) Η θυγατρική εταιρεία θεωρείται σχετιζόμενη εταιρεία προς την Flowerpoint Ltd ε-

ντός του Άρθρου 202ΣΤ του Περί Εταιρειών Νόμου. Ως εκ τούτου, κατά το διορι-

σμό εξεταστή στη Flowerpoint Ltd, το δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγμα με 

το οποίο να τον διορίζει ως εξεταστή και της θυγατρικής της, παραχωρώντας του 

όλες ή μερικές από τις εξουσίες που του παραχωρήθηκαν σε σχέση με την 

Flowerpoint Ltd.  

Το δικαστήριο θα λάβει υπόψη κατά πόσο η έκδοση του διατάγματος ενδέχεται 

να διευκολύνει την επιβίωση της εταιρείας ή της σχετιζόμενης εταιρείας ή και των 

δύο και ολόκληρης ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης της ως δρώσας οι-

κονομικής μονάδας (going concern), και σε καμία περίπτωση δεν θα εκδώσει τέ-

τοιο διάταγμα αν δεν ικανοποιηθεί ότι υπάρχει εύλογη προοπτική επιβίωσης της 

σχετιζόμενης εταιρείας και ολόκληρης ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης 

της ως δρώσας οικονομικής μονάδας (going concern).  

iii) Σύμφωνα με το Άρθρο 202Η(2), σε περίπτωση που οποιαδήποτε αξίωση ενα-

ντίον της εταιρείας εξασφαλίζεται με υποθήκη ή επιβάρυνση (περιλαμβανομένης 

της κυμαινόμενης επιβάρυνσης), επί ή που επηρεάζει ολόκληρη ή οποιοδήποτε 

μέρος της περιουσίας, των αντικειμένων ή του εισοδήματος της εταιρείας, καμία 

ενέργεια δεν μπορεί να λάβει χώρα για τη ρευστοποίηση ολόκληρης ή οποιουδή-

ποτε μέρους αυτής της εξασφάλισης, παρά μόνο με την συγκατάθεση του εξετα-

στή. Σε σχέση με το ομόλογο κυμαινόμενης επιβάρυνσης ειδικά, σημειώνεται ότι 

για όσο χρόνο η εταιρεία τελεί υπό την προστασία του δικαστηρίου, δε διορίζεται 

παραλήπτης επί οποιουδήποτε μέρους της περιουσίας ή της επιχείρησης της ε-

ταιρείας. Επομένως, κανένας διορισμός δε μπορεί να γίνει δυνάμει του ομολόγου 

κυμαινόμενης επιβάρυνσης.  

iv) Επειδή οι εγγυητές της εταιρείας είναι φυσικά πρόσωπα για ποσό πέραν των 

€500.000, εκτός εάν προβλέπεται οτιδήποτε περί του αντιθέτου σε σχετική σύμ-

βαση, η ευθύνη του εγγυητή δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι το χρέος υπό-

κειται σε συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού.   

Σε περίπτωση που ο πιστωτής προτίθεται να λάβει δικαστικά ή νομικά ή άλλα 

μέτρα εναντίον του εγγυητή σε σχέση με την εγγύηση, τότε ο πιστωτής επιδίδει 

ειδοποίηση στον εγγυητή, η οποία περιλαμβάνει γραπτή προσφορά από τον πι-

στωτή για μεταφορά οποιωνδήποτε δικαιωμάτων για να ψηφίσει αναφορικά με τις 

προτάσεις για συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού σε σχέση με την εταιρεία. Εάν 

η εν λόγω προσφορά γίνει αποδεκτή από τον εγγυητή και εάν ο εγγυητής προ-

σκομίσει στον εξεταστή, κατά τη σχετική συνέλευση, αντίγραφο της προσφοράς 

και πληροφορήσει τον εξεταστή ότι την έχει αποδεχτεί, τότε ο εγγυητής εξουσιο-

δοτείται όπως ασκήσει τα εν λόγω δικαιώματα του πιστωτή, χωρίς να υπάρχει 

ανάγκη για οποιαδήποτε εκχώρηση ή την εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου εγγρά-

φου. Εάv o πιστωτής παραλείψει να προβεί στην προσφορά ο πιστωτής δεν δύ-

ναται να λάβει δικαστικά ή νομικά ή άλλα μέτρα εναντίον του εγγυητή σε σχέση με 

την εγγύηση.  
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Ερώτηση 2Β 

(i) 

 Πώληση 

 ακινήτου 

Πώληση  

μηχανημάτων 

Σύνολο 

Τιμή πώλησης  €2.500.000 350.000 2.850.000 

Μείον ποσό για εξόφληση υποθήκης και πάγιας 

εξασφάλισης                        

(970.000) (350.000) (1.320.000) 

Πλεόνασμα για εξόφληση Ομολόγων 1.530.000 - 1.530.000 

Εξόφληση χρηματοδότησης Π/Δ   
 

 (120.000) 

Εξόφληση αμοιβής Π/Δ                 
 

 (80.000) 

Προνομιούχοι πιστωτές                 
 

 (150.000) 

Διαθέσιμο για εξόφληση ΟΚΕ 
 

 1.180.000 

Εξόφληση πρώτου ΟΚΕ €100.000 προς την 

XC Bank Ltd, ημερ. 25/2/2010     

 
  

100.000 

Εξόφληση δεύτερου ΟΚΕ €1.450.000 ημερ. 

11/6/2014 εις όφελος της AB Credit Finance Ltd                                                     

 
  

1.080.000 

   1.180.000 

 

α) από το προϊόν πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου εκ €2.500.000 θα εξοφληθεί κατά 

προτεραιότητα η υποθήκη επί του ακινήτου και το πλεόνασμα θα διατεθεί προς εξόφληση 

των ομολόγων κυμαινόμενης επιβάρυνσης νοουμένου ότι πρώτα γίνουν πληρωμές έναντι 

αμοιβής και εξόδων και έναντι προνομιούχων πιστωτών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί 

Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.  

β)Το δάνειο που πήρε ο ΠΔ από την Τράπεζα για σκοπούς της διαχείρισης όπως και η 

αμοιβή του εξοφλούνται κατά προτεραιότητα πριν από την εξόφληση των προνομιούχων 

πιστωτών.  

γ) Εν τη απουσία οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας ή πρόνοιας περί του αντιθέτου, το ομό-

λογο κυμαινόμενης επιβάρυνσης της AB Credit Finance Ltd εξοφλείται μετά την εξόφληση 

του ομολόγου κυμαινόμενης επιβάρυνσης της XC Bank Ltd η οποία έχει εγγραφεί πρώτη 

και πριν από την εγγραφή του ομολόγου κυμαινόμενης επιβάρυνσης της AB Credit Finance 

Ltd.                                                

ii) Η Τράπεζα θα πάρει συνολικά €2.800.000 ως ακολούθως και το υπόλοιπο εκ €400χιλ.θα 

διαγραφεί: 

Έναντι της υποθήκης επί του ακινήτου της Εταιρείας €970.000 

Έναντι της πάγιας εξασφάλισης επί των μηχανημάτων της Εταιρείας €350.000 

Έναντι του Ομολόγου Κυμαινόμενης Επιβάρυνσης €1.080.000 

Έναντι της υποθήκης επί της κατοικίας του Διευθυντή 400.000 

 2.800.000 
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Ερώτηση 3Α 

 
i. Το επαληθεύσιμο χρέος για την Αγροτική Τράπεζα Λτδ υπολογίζεται ως ακολού-

θως: 

 Υπόλοιπο 
 
 

€ 

Εξασφαλισμένο 
χρέος 

 
€ 

Mη 
εξασφαλισμένο 

χρέος 
€ 

Δάνειο Τακτής Προθεσμίας 380.000 150.000 230.000 
Τρεχούμενος Λογαριασμός  220.000       100.000     120.000 
Σύνολο χρέους 600.000      250.000    350.000 

 
Το εξ΄ εγγυήσεως χρέος του προς την Εταιρεία δεν θα περιληφθεί επειδή το χρέος 
δεν έχει γίνει απαιτητό. Το δάνειο της Εταιρείας εξυπηρετείται κανονικά.  

 
ii. Πέντε πιθανοί λόγοι για τους οποίους η Αγροτική Τράπεζα Λτδ θα μπορούσε, 

δυνάμει του άρθρου 76, να ισχυριστεί και να ζητήσει ακύρωση του διατάγματος 

επιβολής του ΠΣΑ επειδή θεωρεί ότι αδικείται από την έκδοση προστατευτικού 

διατάγματος που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 75, είναι οι ακό-

λουθοι: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 35 (3) και 92 του νόμου, ο χρεώστης δεν είναι επιλέ-

ξιμος για συμμετοχή σε ΠΣΑ επειδή το 2020 μεταβίβασε όλες τις μετοχές που 

κατείχε στην εταιρεία K. and A. Georgiou Enterprises Ltd, χωρίς αντιπαροχή.  

2. Ο χρεώστης δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για μη συναινετικό ΠΣΑ 

βάσει του άρθρου 72(1)(ε), επειδή ο χρεώστης δεν αδυνατεί να αποπληρώσει 

τα χρέη του λόγω χειροτέρευσης της οικονομικής του κατάστασης ως αποτέ-

λεσμα γεγονότων ή καταστάσεων εκτός του ελέγχου του, τα οποία έχουν ε-

πισυμβεί από το 2009 και εντεύθεν και πριν από την αίτηση για έκδοση προ-

στατευτικού διατάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39, καθώς 

όπως φαίνεται από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, ο 

Κώστας είχε τον ίδιο καθαρό μισθό τουλάχιστον από το 2008 μέχρι και σή-

μερα Ταυτόχρονα η εταιρεία στην οποίαν εργάζεται και στην οποίαν κατείχε 

μέχρι το 2020 το 70% των μετοχών, πραγματοποιούσε ζημιές τουλάχιστον 

από το 2008 και εντεύθεν και δεν μπορεί ο Κώστας να ισχυριστεί ότι μέχρι το 

2009 είχε αυξημένα εισοδήματα πχ από μερίσματα που λάμβανε από την 

εταιρεία τα οποία τώρα απώλεσε για λόγους εκτός δικού του ελέγχου.  

3. Ο χρεώστης δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για μη συνεναιτικό ΠΣΑ 

βάσει του άρθρου 72(1)(στ(i)), επειδή ο σύμβουλος αφερεγγυότητας έχει υ-

πογράψει δήλωση με την οποία επιβεβαιώνει ότι, έχει την άποψη ότι οι πλη-

ροφορίες που περιέχονται στην ΚΠΟΣ που ετοιμάστηκε σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του άρθρου 28, είναι πλήρεις και ακριβείς ενώ όφειλε να διερευνήσει 

τα δεδομένα του χρεώστη καλύτερα και να γνωρίζει ότι έχει και άλλα περιου-

σιακά στοιχεία, όπως πχ μετοχές στην εταιρεία KG Investments Ltd, από τις 

οποίες μάλιστα λαμβάνει και μέρισμα που θα έπρεπε να περιληφθεί στα δια-

θέσιμα εισοδήματά του.  

4. Ο χρεώστης δεν επέδειξε καλή πίστη ως προς την έγκριση μη συναινετικού 

ΠΣΑ, διότι δεν αποκάλυψε πλήρως τα περιουσιακά του στοιχεία στον Σύμ-

βουλο αφερεγγυότητας και κατ’ επέκταση στους πιστωτές του, έτσι βάσει του 

άρθρου 72(1)(στ(iii)) δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.  
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5. Το ΠΣΑ θα μπορούσε να προνοεί πώληση του οικοπέδου της αδερφής του 

(αφού δεν πρόκειται για την κύρια κατοικία της) ώστε με το μέρος του μηνιαίου 

μισθού του που θα αποπληρώνει χρέος ίσο με την αγοραία αξία του (δηλ. 

€100.000), να χρησιμοποιηθεί για εξόφληση μη εξασφαλισμένου χρέους. 

 

Ερώτηση 3Β 

i     α) Σύμφωνα με το άρθρο 37Α, η Τράπεζα ως εξασφαλισμένος πιστωτής, εντός 
δέκα ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του διατάγματος πτώχευσης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δηλ. το αργότερο μέχρι τις 
22/11/21, πρέπει να υποβάλει στον Επ. Παραλήπτη και στους εγγυητές, δηλ. 
προς την σύζυγο του και στην αδερφή του, προκαταρκτική εκτίμηση της αξίας 
της κατοικίας του που υπόκειται σε εξασφάλιση για το προσωπικό χρέος του 
Γιώργου. Προκαταρκτική εκτίμηση για το χωράφι που εξασφαλίζει τις 
υποχρεώσεις της Εταιρείας θα σταλεί μόνον προς τον Επ. Παραλήπτη.  

 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δεύτερου Παραρτήματος του Περί 
Πτωχεύσεως Νόμου Κεφ. 5, πιστωτής που επιθυμεί να ανακτήσει το χρέος 
του, στο σύνολο ή μερικώς, πρέπει να υποβάλει επαλήθευση γραπτώς στον 
Επ. Παραλήπτη εντός τριανταπέντε ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης 
του διατάγματος πτώχευσης στην Επ. Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η 
περίοδος των 35 ημερών θα μπορούσε να παραταθεί μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του πιστωτή στον Επ. Παραλήπτη. Η επαλήθευση χρέους γίνεται με 
ένορκο δήλωση που πρέπει να παραδοθεί ή να σταλεί μέσω του ταχυδρομείου 
με προπληρωτέα επιστολή στον Επ. Παραλήπτη.    
Η ένορκος δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει ή να αναφέρεται σε κατάσταση 
λογαριασμού που αποδεικνύει τις λεπτομέρειες του χρέους, τα ονόματα 
εγγυητών που έχουν ευθύνη σε σχέση με το χρέος του πτωχεύσαντα και την 
έκταση της ευθύνης που προκύπτει από την εγγύηση τους σύμφωνα με την 
σύμβαση εγγύησης κατά την ημερομηνία της ένορκης δήλωσης. (1 βαθμός)  Η 
ένορκη δήλωση εκθέτει κατά πόσο ο πιστωτής είναι ή δεν είναι 
εξασφαλισμένος πιστωτής. Περαιτέρω, η επαλήθευση πρέπει να περιλαμβάνει 
όλες τις πληροφορίες αναφορικά με την αξία της εξασφάλισης.  
 
Εντός 10 ημερών ο Επ. Παραλήπτης θα εξετάσει την επαλήθευση και είτε την 
αποδέχεται είτε την απορρίπτει γραπτώς. Σε περίπτωση απόρριψης θα 
αναφέρει γραπτώς τους λόγους και ο πιστωτής και οι εγγυητές που δεν 
ικανοποιούνται με την απόφαση του Επ. Παραλήπτη, στην προκειμένη 
περίπτωση η Τράπεζα θα μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο, εντός 21 
ημερών από την ημέρα που θα λάβει γνώση της απόφασης του Επ. 
Παραλήπτη. Το Δικαστήριο δύναται να αποφασίσει σχετικά με τα δικαιώματα 
του πιστωτή ή του εγγυητή.   
Η Τράπεζα θα ενημερώσει τους εγγυητές αναφορικά με την επαλήθευση και 
την αποδοχή ή απόρριψη της.  
Σε περίπτωση που η Τράπεζα δεν υποβάλει την επαλήθευση εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας των 35 ημερών, δεν θα έχει δικαίωμα να λάβει 
δικαστικά μέτρα εναντίον του εγγυητή σε σχέση με την εγγύηση.  
Σύμφωνα με το άρθρο 37(11) του Περί Πτώχευσης νόμου κεφ. 5, ανεξάρτητα 
από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, αν η Τράπεζα επιθυμεί να 
εισπράξει μέρος του επαληθεύσιμου χρέους από τους εγγυητές, θα πρέπει να 
εγείρει αγωγή εντός δύο ετών από την ημερομηνία της γραπτής αποδοχής της 
επαλήθευσης από τον Επ. Παραλήπτη. 
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β) Το επαληθεύσιμο χρέος για την Τράπεζα Πίστεως Λτδ υπολογίζεται ως 

ακολούθως: 
 
 Υπόλοιπο 

υποχρεώσεων 
στις 30/9/21 

€ 

Αξία 
εξασφάλισης 

 
€ 

Επαληθεύσιμο 
χρέος 

 
€ 

Προσωπικό δάνειο 450.000 (280.000) 170.000 
Εξ΄ εγγυήσεως υποχρεώσεις  220.000 (70.000) 150.000 
 670.000 (350.000) 320.000 

 

ii)  Σύμφωνα με το άρθρο 9 του περί πτωχεύσεως νόμου κεφ. 5, με την έκδοση 
διατάγματος πτώχευσης, ο Επ. Παραλήπτης θα καθίσταται διαχειριστής της 
περιουσίας του Κώστα. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 52(3), του περί πτωχεύσεως νόμου κεφ. 5, επειδή ο 
Κώστας είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου και υπάλληλος νομικού 
προσώπου ιδιωτικού δικαίου, ο διαχειριστής μπορεί μετά από αίτηση στο 
Δικαστήριο να ζητήσει να εισπράττει για διανομή μεταξύ των πιστωτών του 
μέρος του μισθού του. Κατά την έκδοση του σχετικού διατάγματος, το 
Δικαστήριο θα λάβει υπόψιν τις κατευθυντήριες γραμμές για τα λογικά έξοδα 
διαβίωσης όπως αυτές εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Περί 
Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (ΠΣΑ και ΔΑΟ) Νόμο. Η διάρκεια του 
διατάγματος αυτού δεν δύναται να υπερβεί τα τρία έτη.  

 
iii)  Η αυτοδίκαιη αποκατάσταση πτωχεύσαντα, που επέρχεται δυνάμει του άρ-

θρου 27Α(8) του περί πτώχευσης νόμου κεφ. 5, επιφέρει πλήρη απαλλαγή του 
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. Σύμφωνα με το άρθρο 27Α(4) σε περίπτωση αυτο-
δίκαιης αποκατάστασης πτωχεύσαντος, το μη διανεμηθέν μέρος της πτωχευ-
τικής περιουσίας παραμένει, ανάλογα με την περίπτωση, στον Επίσημο Πα-
ραλήπτη ή στον διαχειριστή, προς όφελος των πιστωτών ή των εγγυητών που 
καθίστανται μη εξασφαλισμένοι πιστωτές δυνάμει του εδαφίου (12) του άρ-
θρου 37Β. Οπότε, στην προκειμένη περίπτωση, τα ακίνητα του Γιώργου που 
δεν έχουν πουληθεί μέχρι την ημέρα της αυτοδίκαιης αποκατάστασης, αφο-
ρούν πτωχευτική περιουσία και το καθαρό προϊόν που θα προκύψει από την 
ρευστοποίηση των ενυπόθηκων θα εξοφλήσουν εξασφαλισμένο χρέος (για το 
οποίο εν πάση περιπτώσει δεν απαλλάσσεται) ενώ το προϊόν πώλησης του 
ακινήτου που δεν έχει επιβαρύνσεις (δηλ. του οικοπέδου αξίας €100.000) ανα-
μένεται να εξοφλήσει μέρος του χρέους που έχει επαληθευτεί. Ως εκ τούτου ο 
Γιώργος δεν απαλλάσσεται από το μη εξασφαλισμένο χρέος μέχρι την ρευστο-
ποίηση της περιουσίας του.  

 
 
 
 
 
 

 


