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Η Baker Tilly in South East Europe σε συνεργασία µε την 
Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων (OEB) είναι στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την παρουσίαση των πρακτικών 
θεµάτων που άπτονται του διορισµού Εξεταστών σε εταιρείες υπό 
το νέο Πλαίσιο Αφερεγγυότητας, µε το όνοµα "Επιβίωση
& Ευηµερία: Πρακτικές Εφαρµογές των Αρχών του
Examinership". Προσκεκληµένος και βασικός οµιλητής θα είναι 
ο κύριος Neil Hughes, ∆ιευθύνων Συνέταιρος της Baker Tilly στην 
Ιρλανδία, χώρα στην οποία εφαρµόζεται µε επιτυχία ο ρόλος του 
Εξεταστή για πέραν των 25 χρόνων.  
Η νοµοθεσία για το διορισµό Εξεταστών εισήχθη στην Κύπρο τον 
Μάιο του 2015 ως τροποποίηση του Περί Εταιρειών Νόµου και 
µέσα από αυτήν η Κυβέρνηση απαντά στην ύφεση και τη λιτότητα, 
όπου, όταν είναι δυνατόν, οι προβληµατικές επιχειρήσεις θα 
έχουν τη δυνατότητα να ανακτούν τη δυναµική τους µέσω του 
διορισµού Εξεταστή.
Λόγω των πολλών οµοιοτήτων µεταξύ της Ιρλανδικής και της 
Κυπριακής οικονοµικής κρίσης και βάσει του τι έχουµε δει όλα 
αυτά τα χρόνια στην Ιρλανδία, πιστεύουµε ότι ο διορισµός 
Εξεταστή για τις Κυπριακές εταιρείες είναι µια διαδικασία που θα 
προσδώσει ένα καλύτερο αποτέλεσµα σε όλους τους 
επηρεαζόµενους σε σχέση µε τη διατήρηση της παρούσας 

κατάστασης («status quo») για την επιχείρηση διαφορετικά θα  
διακινδυνεύει µε κατάρρευσή.
Ως εκ τούτου, πιστεύουµε ακράδαντα ότι ο διορισµός Εξεταστή 
στην Κύπρο θα πρέπει να απευθύνεται τόσο στις επιχειρήσεις, 
όσο και στους εξασφαλισµένους πιστωτές που βασίζονται στην 
επιτυχία της επιχείρησης έτσι ώστε να δηµιουργούνται όλα τα 
εχέγγυα για την ανάκτηση των εξασφαλισµένων χρεών. Το 
Examinership είναι µια πλήρως διαφανής διαδικασία που δίνει 
µια δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις, να αντιµετωπίσουν θέµατα 
που είχαν προκύψει από την παγκόσµια οικονοµική ύφεση.
Ο κύριος Hughes θα αναλύσει τα οφέλη της διαδικασίας του 
Examinership από την εµπειρία του ως αδειοδοτηµένος 
Εξεταστής στην Ιρλανδία και παράλληλα θα εξετασθούν 
επιτυχηµένα παραδείγµατα από τις µεγαλύτερες εταιρείες στην 
Ιρλανδία που έχουν εµπλακεί στη διαδικασία του Examinership.
Η Baker Tilly στην Ιρλανδία είναι η πρωτοπόρος εταιρεία στους 
διορισµούς Εξεταστών µε µερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 40%.  
Εξεταστές της εταιρείας έχουν συµµετάσχει σε πάνω από 150 
διορισµούς, σε ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανιών, µε ποσοστό 
επιτυχίας πάνω του 90%, µε αποτέλεσµα να διατηρηθούν χιλιάδες 
θέσεις εργασίας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
 Περίληψη της διαδικασίας του Examinership.
 Κατάλληλοι υποψήφιοι και τοµείς. 
 Τα οφέλη του Examinership για βιώσιµες   
 επιχειρήσεις.
 Examinership: Η πλευρά του ∆ιοικητικού   
 Συµβουλίου και των Μετόχων.
 Οφέλη Examinership για κατόχους Πάγιας και   
 Κυµαινόµενης Επιβάρυνσης.
 Examinership: Ο αντίκτυπος στους άλλους   
 πιστωτές της Εταιρείας.
 Συµβουλές, παγίδες και µειονεκτήµατα της   
 διαδικασίας και πώς να αποφευχθούν µε επιτυχία.
 Εξασφάλιση της επιτυχίας του Examinership.



Ο Neil Hughes κατέχει τη θέση του ∆ιευθύνοντα Σύµβουλου της Baker Tilly 
Hughes Blake, στην Ιρλανδία. Είναι µέλος του Institute of Chartered                
Accountants στην Ιρλανδία και είναι µέλος του Συνδέσµου Συµβούλων 
Αφερεγγυότητας της Ιρλανδίας (ISIP). Ο Neil είναι απόφοιτος του Dublin City 
University µε πτυχίο στη Λογιστική και στα Χρηµατοοικονοµικά.

Η Baker Tilly Hughes Blake είναι µέλος του NAMA (National Asset            
Management Agency) ενός πάνελ από Συµβούλους Αφερεγγυότητας για 
την ενίσχυση του έργου του τοµέα αφερεγγυότητας της ∆ηµοκρατίας της 
Ιρλανδίας.  

Εµπειρία

Ο Neil µε πολλά χρόνια εµπειρίας στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 
σε ιρλανδικές επιχειρήσεις, ειδικεύεται κυρίως στην ανάκαµψη εταιρειών. 
Πιο συγκεκριµένα έχει εκτεταµένη πείρα σε θέµατα Examinership και είναι 
ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στην επίσηµη διαδικασία διάσωσης 
εταιρειών στην Ιρλανδία. Ο Neil παρείχε ένα µεγάλο αριθµό διαλέξεων µε 
θέµα τις αναδιαρθρώσεις εταιρειών και συχνά συγγράφει και συµµετέχει στα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης της Ιρλανδίας για επιχειρηµατικά θέµατα. 

Κατέχει ηγετική θέση στην αγορά του Examinership στην Ιρλανδία, έχοντας 
εµπλακεί σε περισσότερες από 150 περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια σε 
όλους τους κλάδους της οικονοµίας:

Κοινής Ωφελείας
2013: Barna Waste Limited, µια εταιρεία ανακυκλώσεων στη ∆υτική 
Ιρλανδία µε 30,000 πελάτες και χρέη €26εκ.
Κατασκευαστικός Κλάδος
2014: Weslin Construction Limited, µια µεγάλη κατασκευαστική εταιρεία µε 
ετήσιο κύκλο εργασιών €10εκ.
Κλάδος Φιλοξενίας
2013: The Maudlin House Hotel στην Naas; 2009: Το Grand Hotel στην
Wicklow; 2015 Το Odessa Bar and Restaurant στο ∆ουβλίνο.
ΜΜΕ – Εκδόσεων
2014: Gazette Group Newspapers, εκδότες της εφηµερίδας Dublin 
Gazette.
Άλλα Έργα Αφερεγγυότητας
∆ιορίστηκε από τον Υπουργό Τουρισµού και Τεχνών της Ιρλανδίας ως 
Παραλήπτης και ∆ιευθυντής του έργου Lighthouse Cinema το 2012.

Συµµετείχε ως Παραλήπτης ∆ιαχειριστής σε µια εταιρεία εκµετάλλευσης 
ακινήτων από την NAMA µε χρέη αξίας πέραν των €450εκ.

∆ιορίστηκε Επίσηµος Εκκαθαριστής το 2011 στην Tuskar Asset Management 
PLC.

T: +353 (0)1 66 99 999  
E: neil.hughes@bakertillyhb.ie

Ο Αντώνης είναι εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλόυ της Baker 
Tilly in South East Europe και είναι επικεφαλής του Τµήµατος Παροχής 
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Αφερεγγυότητας.

Είναι µέλος του Association of Chartered Certified Accountants  (ACCA) και 
του Chartered Institute of Bankers (ACIB). Κατέχει πτυχίο στις 
Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες από το πανεπιστήµιο του Manchester. Είναι 
επίσης µέλος του Συµβουλίου του Ινστιτούτου Εγκεκριµένων Λογιστών 
Κύπρου (ΣΕΛΚ). Ο Αντώνης είναι αδειούχος Σύµβουλος Αφερεγγυότητας, 
Project Manager Professional (PMP) και υποψήφιος για τον επαγγελµατικό 
τίτλο του Certified Fraud Examiner (CFE).

Ο Αντώνης έχει εκτεταµένη εµπειρία στην παροχή συµβουλευτικών 
υπηρεσιών στον τραπεζικό κλάδο της Κύπρου και της Ελλάδας, και ειδικά 
στους τοµείς: πολιτικής πιστωτικού κινδύνου, διαχείρισης µη 
εξυπηρετούµενων δανείων, κεφαλαιακής επάρκειας, λειτουργικού κινδύνου 
και άλλα.

Εµπειρία

Εργάστηκε για πάνω από 16 χρόνια στον τραπεζικό τοµέα στην Κύπρο, 10 
εκ των οποίων στη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων σε µία από 
τις µεγάλες τράπεζες στην Κύπρο. 

∆ιορίστηκε Εκκαθαριστής για τή µεγαλύερη σε αξία εκκαθάριση µε οδηγίες 
∆ικαστηρίου στην Κύπρο, µε πάνω από € 120εκ. µη εξασφαλισµένων 
πιστωτών.

Εργάστηκε ως ειδικός σε δύο έργα κυπριακών τραπεζών µε στόχο τη 
βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης µη 
εξυπηρετούµενων δανείων και ανάπτυξης εργαλείων και µηχανισµών για την 
αποδοτική και αποτελεσµατική υλοποίηση των αναδιαρθρώσεων.

Υπηρέτησε ως υπεύθυνος έργου στον τοµέα διαχείρισης των µη 
εξυπηρετούµενων δανείων κυπριακής τράπεζας και της εφαρµογής των πιο 
οικονοµικά αποδοτικών και αποτελεσµατικών λύσεων αναδιάρθρωσης 
χρέους.

Του ανατέθηκε η προετοιµασία των εκθέσεων προς την Κεντρική Τράπεζα 
Κύπρου σχετικά µε την πρόοδο που είχε επιτευχθεί από δύο τράπεζες 
σχετικά µε την εφαρµογή των λύσεων αναδιάρθρωσης.

Μεγάλη εµπειρία στην παροχή λύσεων αναδιάρθρωσης χρέους 
προβληµατικών πελατών.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 ετών υπήρξε ο οικονοµικός σύµβουλος 
στους οφειλέτες ή / και τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση δανείων µε 
ποσά άνω των €250εκ.

T: +357 22 458500 
E: an.vasiliou@bakertillyklitou.com

Η Baker Tilly Hughes Blake είναι ο αντιπρόσωπος της 
Baker Tilly International στην Ιρλανδία, ενός παγκόσµιου 
δικτύου ανεξάρτητων οίκων παροχής ελεγκτικών και 
λογιστικών υπηρεσιών. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1923 στο 
∆ουβλίνο και παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε 
επιχειρήσεις από την ίδρυση του Ιρλανδικού κράτους. 

Στην Baker Tilly Hughes Blake επικεντρωνόµαστε στις 
επιχειρήσεις µέσου µεγέθους, σε επιχειρήσεις όπου 
κυριαρχεί η σχέση ιδιοκτήτη-∆ιευθυντή, σε οικογενειακές 
επιχειρήσεις και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Με ένα 
υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης και εµπειρίας, έχουµε 
πλήρη επίγνωση του τι κάνει µια επιχείρηση επιτυχηµένη. 
Σήµερα, µε γραφεία στο ∆ουβλίνο, Enniscorthy και στο 
Cork, είµαστε ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους 
συµβουλευτικούς οίκους της Ιρλανδίας.

Η Baker Tilly in South East Europe είναι ένα 
κορυφαίο δίκτυο ελεγκτών, λογιστών, φορολογικών και 
επιχειρηµατικών συµβούλων που ιδρύθηκε το 1996 στην 
Κύπρο και που σταδιακά, επεκτάθηκε στη Νοτιανατολική 
Ευρώπη (Βαλκάνια). Με µια κεντρική διοικητική οµάδα και 
ισχυρό περιφερειακό δίκτυο, 20 συνέταιροι και πάνω από 
300 άνθρωποι προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
σε περισσότερες από 6.000 επιχειρήσεις όλων των 
κλάδων τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται µε γραφεία στην Κύπρο 
(Λευκωσία, Λεµεσό και Λάρνακα) γραφεία στη Βουλγαρία 
(Σόφια), στη Ρουµανία (Βουκουρέστι), στη Μολδαβία 
(Κισινάου)  και στην Ελλάδα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη).

Προσφέρουµε ολοκληρωµένη, one-stop shop 
εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες µας 
ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση ή τον κλάδο                                                                                                                  
στον οποίο δραστηριοποιούνται, καλύπτοντας 
αποτελεσµατικά όλες τις επαγγελµατικές τους ανάγκες 
ανεξάρτητα από το µέγεθος της εταιρείας τους. 
Η Baker Tilly Ιρλανδίας, Κύπρου, Ρουµανίας,   
Βουλγαρίας, Μολδαβίας και Ελλάδας είναι 
ανεξάρτητα µέλη του ισχυρού διεθνούς δικτύου της Baker 
Tilly International. Η Baker Tilly International είναι το 8ο µ
εγαλύτερο λογιστικό δίκτυο στον κόσµο, που 
αντιπροσωπεύεται από 165 εταιρείες,   µε παρουσία σε 
141 χώρες και 28.000 ανθρώπους. 
∆ύναµη και εγγύησή µας η µεγάλη οικογένεια της Baker 
Tilly International, που µας παρέχει πρόσβαση στην 
εξειδικευµένη γνώση, την εµπειρία και την πνευµατική 
ιδιοκτησία των χιλιάδων αναγνωρισµένων εµπειρογνω-
µόνων µας σε όλο τον κόσµο.

Antonis Vasiliou
Director, Consulting, Business Advisory 
& Insolvency Services
Baker Tilly in South East Europe

Neil Hughes
Managing Partner
Baker Tilly Hughes Blake Ireland


