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1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
Ο μηχανισμός αυτός εξυπηρετεί τόσο τιςεπιχειρήσεις που επιθυμούν να αξιοποιήσουντη διαδικασία για αναδιάρθρωση καιαναδιοργάνωση αλλά και τις επιχειρήσεις πουεπηρεάζονται υπό την ιδιότητα του πιστωτήεπηρεάζονται υπό την ιδιότητα του πιστωτή(π.χ. προμηθευτές).
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2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
 Η εταιρεία να συνεχίσει τη λειτουργία της ως δρώσαοικονομική μονάδα.
 Αποκατάσταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 Διατήρηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης.
 Οικονομική ανάπτυξη και ενθάρρυνση των επενδύσεων.
 Διατήρηση της απασχόλησης της επιχείρησης σε αντίθεσημε την Πτώχευση και την Εκκαθάριση.
 Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
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3. ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΞΕΤΑΣΤΗ;
 Όταν η εταιρεία είναι ανίκανη να πληρώσει τα χρέητης κατά το χρόνο που αυτά καθίστανται πληρωτέα.
 Δεν υπάρχει ψήφισμα ή διάταγμα για Εκκαθάρισητης εταιρείας.της εταιρείας.
 Να υπάρχει εύλογη προοπτική επιβίωσης(reasonable prospect of survival) της εταιρείαςολόκληρης ή μέρους της εταιρείας ως δρώσαςοικονομικής μονάδας (going concern).
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4. ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒAΛΕΙ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ;
 Η ίδια η εταιρεία.
 Μέλη της εταιρείας τα οποία κατέχουν ποσοστό όχιλιγότερο από 1/10 του καταβληθέντος κεφαλαίου τηςεταιρείας και έχουν δικαίωμα ψήφου στις ΓενικέςΣυνελεύσεις της.
 Πιστωτής ή ενδεχόμενος ή μελλοντικός πιστωτήςσυμπεριλαμβανομένου εργοδοτούμενου της εταιρείας.
 Εγγυητής οποιωνδήποτε υποχρεώσεων της εταιρείας.

Σημείωση
Σε περίπτωση που έχει διοριστεί Παραλήπτης (receiver) γιατουλάχιστον τριάντα (30) συνεχόμενες ημέρες πριν από τηνημερομηνία υποβολής της αίτησης για Διορισμό Εξεταστή(Examinership), το Δικαστήριο δεν εξετάζει την εν λόγω αίτηση. 5



5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ ΣΤΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
(α) Με την υποβολή της αίτησης στο Δικαστήριοπρέπει να περιλαμβάνεται η Έκθεση ΑνεξάρτητουΕμπειρογνώμονα.
(β) Το Δικαστήριο μελετώντας την Έκθεση τουΕμπειρογνώμονα θα πρέπει να διαπιστώσει ότιυπάρχει εύλογη προοπτική επιβίωσης τηςυπάρχει εύλογη προοπτική επιβίωσης τηςεταιρείας.
(γ) Τότε το Δικαστήριο διορίζει τον Εξεταστή και ηεταιρεία τίθεται υπό την προστασία τουΔικαστηρίου για περίοδο 4 μηνών με δικαίωμαπαράτασης.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ ΣΤΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Όταν η εταιρεία τελεί υπό την προστασία τουΔικαστηρίου:
 δεν δύναται να τεθεί υπό Εκκαθάριση,
 δεν δύναται να διοριστεί Παραλήπτης (receiver),
 ο πιστωτής δε δύναται να κινηθεί εναντίον τουεγγυητή,εγγυητή,
 καμία αγωγή δεν μπορεί να καταχωρηθεί εναντίον τηςεταιρείας.

Σημείωση
Οι Οργανισμοί / Εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής ωφελείαςσυμπεριλαμβανομένων ηλεκτρισμού, νερού και τηλεφωνικών υπηρεσιών,υποχρεούνται να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία κατάτην περίοδο προστασίας, δεδομένου ότι καλύπτονται τα έξοδα πουπροκύπτουν κατά την εν λόγω περίοδο.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ ΣΤΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
(δ) Διορίζεται ο Εξεταστής, ο οποίος πρέπει να είναι ΣύμβουλοςΑφερεγγυότητας και θα πρέπει να καταθέσει στο Δικαστήριοεντός 60 ημερών από την ημερομηνία διορισμού του, Έκθεση ηοποία θα περιλαμβάνει τις προτάσεις, αποτελέσματαΣυνελεύσεων Πιστωτών και Μετόχων και τις εισηγήσεις τουγια επιβίωση της εταιρείας.

Μητρώο Συμβούλων Αφερεγγυότητας υπάρχει αναρτημένοΜητρώο Συμβούλων Αφερεγγυότητας υπάρχει αναρτημένοστην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας.

Σημείωση
Ως προς την άσκηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, τοΔικαστήριο δύναται να διατάξει όπως μόνο ο Εξεταστής ασκείκαθήκοντα και εξουσίες που να ανήκουν στη Διοίκηση τηςεταιρείας. Ωστόσο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείαςδεν αντικαθίσταται αλλά ούτε και παραμερίζεται. 8



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ ΣΤΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
(ε) Με την κατάθεση της Έκθεσης των προτάσεων τουΕξεταστή στο Δικαστήριο, λαμβάνεται υπόψη κατάπόσο οι προτάσεις είναι δίκαιες και σύμφωνες με τοδίκαιο της επιείκειας, έχοντας υπόψη:

 τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
 τη διάσωση θέσεων εργασίας και
 το γεγονός ότι οι πιστωτές δεν θα πρέπει ναβρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από ότι θα ήταναν η εταιρεία βρισκόταν υπό διαδικασίαΕκκαθάρισης.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ ΣΤΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
(στ) Κατά συνέπεια το Δικαστήριο:

 Επιβεβαιώνει τις προτάσεις για συμβιβασμό ήσχέδιο διακανονισμού οι οποίες τίθενται σε ισχύτο αργότερο εντός 30 ημερών από την επιβεβαίωσητους οπότε και τερματίζεται η προστασία τηςεταιρείας από το Δικαστήριο και ο Διορισμόςεταιρείας από το Δικαστήριο και ο ΔιορισμόςΕξεταστή ή
 δεν επιβεβαιώνει τις προτάσεις και αυτέςαπορρίπτονται και η εταιρεία παύει να τελεί υπότην προστασία του Δικαστηρίου και τερματίζεταιο διορισμός εξεταστή και ενδεχομένως ναεκδοθούν από το Δικαστήριο άλλα διατάγματα π.χ.Εκκαθάριση της εταιρείας. 10



6. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
(α) Ο μηχανισμός Διορισμού Εξεταστή (Examinership)παρέχεται και στις περιπτώσεις ΣυντονισμένωνΣχεδίων Αποπληρωμής που αφορούν φυσικάπρόσωπα και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
(β) Τα Συντονισμένα Σχέδια Αναδιάρθρωσηςεφαρμόζονται στις περιπτώσεις εκείνες που η κύριακατοικία του χρεώστη είναι υποθηκευμένη ή μεοποιοδήποτε τρόπο συνιστά εξασφάλιση γιαοποιοδήποτε χρέος ή υποχρέωση πολύ μικρήςεπιχείρησης (που απασχολεί λιγότερα από δέκα(10) πρόσωπα). 11



ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

(γ) Ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας παρέχει σε κάθεπιστωτή του χρεώστη, πρόσβαση σε προτάσεις γιασυμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού που αφορούντην πολύ μικρή επιχείρηση του σύμφωνα με τητην πολύ μικρή επιχείρηση του σύμφωνα με τηδιαδικασία Διορισμού Εξεταστή ως και πρόσβαση σεπροτάσεις για Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής(ΠΣΑ) που αφορούν προσωπικά το χρεώστη.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ  
ΚΛΑΔΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Διεύθυνση: Γωνία Γερασίμου Μαρκορά και Μιχαλοκοπούλου 19, 1075 Λευκωσία

Τηλέφωνο: + 357 22 466510

Φαξ: + 357 22 466583

Ιστοσελίδα: www.isc.gov.cy

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: insolvencyinfo@drcor.mcit.gov.cy 13



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
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