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«Μέσα από την εμπειρία, τις αρχές και τον 
επαγγελματισμό της ομάδας μας και των 

συνεργατών μας, εργαζόμαστε με ζήλο στο 
να βοηθήσουμε άτομα και επιχειρήσεις 
να επιτύχουν τους στόχους τους και να 

ευημερήσουν. Αυτό πραγματοποιείται με 
αφοσίωση και σκληρή δουλειά, τόσο στη 

βάση τεχνοκρατικών κριτηρίων, όσο και σε 
πνεύμα ενσυναίσθησης και κατανόησης των 

αναγκών όλων των εμπλεκόμενων.»

Σωκράτης Ε. Σωκράτους
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

We Believe
In Values



ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
Εισαγωγή
Η Εταιρεία μας 
Πυλώνες Υπηρεσιών

Οι αρχές της Revita

Το Αλφαβητάρι της Αφερεγγυότητας:
 α. Πλαίσιο Αφερεγγυότητας

 β. Επιλογές για Φυσικά Πρόσωπα

  i. Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής (ΠΣΑ)

  ii. Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών (ΔΑΟ)

  iii. Πτώχευση

 γ. Επιλογές για Νομικά Πρόσωπα

  i. Παραλήπτης/Διαχειριστής

  ii. Διορισμός Εξεταστή

  iii. Εκκαθάριση

 δ. Τραπεζική Αναδιάρθρωση

 ε. Χρηματοοικονομικός Επίτροπος

 στ. Επιτόκια Σύμβασης

 ζ. Σχέδιο «Εστία»

Χρήσιμοι Ορισμοί/Πληροφορίες:
 α. «Άρτεμις»

 β. Πρώτη Κατοικία / Προστασία

  Πρώτης Κατοικίας

 γ. Εγγυητές

 δ. Μεταβίβαση ακινήτου έναντι χρέους

  (DFAS - Debt for Asset Swap) 

 ε. Παγοποίηση/διαγραφή μερικού ποσού

  χρέους (Split & Freeze)

 στ. Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ)

 ζ. Λογικά Έξοδα Διαβίωσης (ΛΕΔ)

 η. Εταιρείες Διαχείρισης Μη 

  Εξυπηρετούμενων Δανείων

  i.   Apollo Investment Fund Plc

  ii.  Altamira Asset Management (Cyprus) 

       Ltd - Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα 

  iii. APS Debt Servicing Cyprus Ltd - 

       Ελληνική Τράπεζα
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΟ οδηγός αυτός έχει ετοιμαστεί από την Revita 

Turnarounds Limited και αποτελεί ένα εργαλείο 
με χρήσιμες και πρακτικές πληροφορίες, το 
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από 
Επαγγελματικούς Οίκους όσο και από τον απλό 
άνθρωπο.

Μέσα από την εμπειρία μας στον χώρο των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών 
αφερεγγυότητας και υπηρεσιών οικονομικής 
διαχείρισης, έχουμε πολλές φορές διαπιστώσει, 
την ύπαρξη λανθασμένων συμπερασμάτων και 
παρεξηγήσεων σχετικά με την ερμηνεία βασικών 
όρων και την υλοποίηση πρακτικών που σχετίζονται 
με τον τομέα της αφερεγγυότητας. Ο εν λόγω 
οδηγός έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο ευρέως 
διαδεδομένους όρους αλλά και ορισμούς, για τους 
οποίους υπάρχει χώρος για περαιτέρω επιμόρφωση.

Η πληροφόρηση που παρέχεται σε αυτό τον οδηγό 
δεν είναι εξαντλητική και γι’αυτό τον λόγο υπάρχουν 
παραπομπές για περισσότερη ενημέρωση.

Η Revita Turnarounds Ltd ιδρύθηκε το 2003 από 
τον κύριο Σωκράτη Ε. Σωκράτους, με κύριο σκοπό 
την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, σε επιχειρήσεις που παρουσίαζαν 
χρηματοοικονομικά και διαρθρωτικά προβλήματα 
και είχαν ανάγκη σωστής και επαγγελματικής 
καθοδήγησης, για την αναδιάρθρωση των 
λειτουργιών τους και την επαναφορά τους στην 
κερδοφορία.  Από το 2014 και μετά, στη νέα της πια 
μορφή έχει εξελιχτεί επίσης σε εταιρεία παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετών σε 
επιχειρήσεις.

Η Εταιρεία αποτελείται από μία καταρτισμένη ομάδα 
στελεχών καθώς και αριθμό Συνεργατών, με χρόνια 
εμπειρίας σε οικονομικά, λογιστικά, τραπεζικά και 
διοικητικά θέματα. Πιστεύουμε στην επιμόρφωση 
και ευνομία, στον σεβασμό και στην συνεργασία. 
Με επαγγελματισμό, σοβαρότητα, εχεμύθεια και 
ευελιξία, στοχεύουμε στην παροχή υπηρεσιών 
τέτοιων που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές 
ανάγκες των πελατών μας και να παράγουν εφικτά, 
άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σωκράτης E. Σωκράτους, BSc.,FCA 
Οικονομολόγος, (απόφοιτος του London School 
of Economics) και Fellow Chartered Accountant. 
Επίσης Εγκεκριμένος Διαμεσολαβητής και 
Σύμβουλος Αφερεγγυότητας. Διετέλεσε 
Οικονομικός Διευθυντής των Γενικών 
Ασφαλειών Κύπρου, Διευθύνων Σύμβουλος του 
Ιδιωτικού Νοσοκομείου «Πολυκλινική Υγεία», 
καθώς και Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος 
Επιχειρήσεων, σαν ελεύθερος επαγγελματίας.

Ανδρέας Χαραλάμπους, BSc., MSc. 
Οικονομολόγος, (απόφοιτος της Οικονομικής 
Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου). 
Διετέλεσε Λειτουργός Δανειοδοτήσεων 
Επιχειρήσεων στην Εμπορική Τράπεζα 
και Λειτουργός Αναδιαρθρώσεων Δανείων 
Επιχειρήσεων, στην Άλφα Τράπεζα, για 15 
συναπτά έτη. Είναι εγκεκριμένος Σύμβουλος 
Αφερεγγυότητας.

Σωκράτης Ε. Σωκράτους, FCA
Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Χαραλάμπους
Εκτελεστικός Σύμβουλος

Παναγιώτης Ξυδάς
Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Ευγένιος Ιωάννου, FCCA
Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος Σύμβουλος
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ΠΥΛΩΝΕΣ ΥΠΉΡΕΣΙΩΝ
1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Εξεταστή και Διαχειριστή /
Παραλήπτη

Υπηρεσίες Εκκαθαριστή

Υπηρεσίες Τραπεζικής Αναδιάρθρωσης

Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης

Ετοιμασία Προϋπολογισμών και Καταστάσεων 
Ταμειακών Ροών

Εγκατάσταση Συστημάτων Ενημέρωσης

Ανάλυση και Επεξεργασία Πληροφοριών

Εκπόνηση Διοικητικών Λογαριασμών

Λογιστικές Υπηρεσίες

Οικονομικές Μελέτες

Μελέτες Βιωσιμότητας

Εκτιμήσεις Αξίας Επιχειρήσεων

Εφαρμογή Σωστής Εταιρικής Διακυβέρνησης

Εξειδικευμένες Μελέτες

3.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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ΌΙ ΑΡΧΕΣ ΤΉΣ REVITA
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ

Στην αλήθεια

Στο να διατυπώνουμε πάντοτε τα προφανή 
δεδομένα και γεγονότα

Στο να βρίσκουμε λύσεις και όχι να συζητούμε 
προβλήματα

Σε μια επαγγελματική, ηθική και συγχρόνως 
ανθρώπινη προσέγγιση

Στο να διεκπεραιώνουμε τις εργασίες μας με 
ακεραιότητα και ανεξαρτησία, αποφεύγοντας τη 
διαπλοκή συμφερόντων

Στις μακροχρόνιες επαγγελματικές σχέσεις, και 
όχι απλά στις οικονομικές δοσοληψίες

Στο να ακολουθούμε πάντοτε αυστηρά 
χρονοδιαγράμματα, καθότι ο χρόνος είναι 
χρήμα

Στην ποιότητα της εργασίας μας και στο να 
παραδίδουμε αποτελέσματα του υψηλότερου 
επιπέδου

Στο να χρεώνουμε δίκαια και να ανταμειβόμαστε 
για την εργασία μας

Στο να αποτελούμε παράδειγμα προς μίμηση 
σαν αποτέλεσμα της διεκπεραίωσης της 
εργασίας μας

Στην ενσυναίσθηση και κατανόηση κατά την 
διεξαγωγή των εργασιών μας

Στην επιμόρφωση της κοινωνίας μέσω 
κατάλληλης και απλοποιημένης παρουσίασης 
πληροφοριών

Στην ανάληψη εταιρικής ευθύνης απέναντι στην 
κοινωνία και σε αυτούς που έχουν ανάγκη, ως 
τρόπο ζωής και όχι απλά σαν υιοθέτηση μιας 
μοντέρνας εταιρικής τάσης

Στον νόμο και την τάξη
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ΤΌ AΛΦΑΒΉΤΑΡΙ ΤΉΣ 
ΑΦΕΡΕΓΓΥΌΤΉΤΑΣ
Μετά το 2013, ο όρος «Αφερεγγυότητα» μπήκε 
για τα καλά στην ζωή μας. Παρόλα αυτά συνεχίζει 
να υπάρχει ανάγκη για ενημέρωση σχετικά με τις 
τεχνικές ορολογίες και υπηρεσίες που σχετίζονται 
με το «Πλαίσιο Αφερεγγυότητας».

Ως Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας ετοιμάσαμε αυτό 
τον οδηγό ως μια κατευθυντήρια γραμμή που 
δύναται να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων. 
Τονίζουμε ξανά πως οι πληροφορίες που 
παρέχονται πιο κάτω δεν είναι εξαντλητικές και 
γι’αυτό το λόγο έχουμε προσθέσει παραπομπές 
για περαιτέρω εμβάθυνση και εξειδικευμένη 
ενημέρωση.

Α. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 
www.mcit.gov.cy/mcit/insolvency.nsf/All/6CF06770E-
FA96A57C22581D100312576

Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας (YA) εκτελεί μεταξύ 
άλλων τα καθήκοντα που ανατίθενται σε αυτή, 
δυνάμει του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών 
Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και 
Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών), Νόμος 65(Ι)/2015.
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Η προσπάθεια επιβίωσης και η παραχώρηση 
δεύτερης ευκαιρίας, για αποφυγή της 
διαδικασίας πτώχευσης και της εκκαθάρισης.

Η θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού 
αναδιάρθρωσης χρέους εταιρειών, με στόχο 
την αποκατάσταση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και την διατήρηση των 
βιώσιμων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και την 
διάσωση θέσεων εργασίας.

Η βιωσιμότητα φυσικών και νομικών 
προσώπων, δίνοντας τους τα κατάλληλα 
εργαλεία για να προβούν σε αναδιάρθρωση των 
δανείων τους.

Ευνοϊκότερη μεταχείριση των εγγυητών.

Διαχείριση Προσωπικών Σχεδίων Αποπληρωμής 
(ΠΣΑ) για αφερέγγυα φυσικά πρόσωπα, τα οποία 
μπορούν να καταστούν φερέγγυα.

Διαχείριση απαλλαγής χρέους για πρόσωπα 
χωρίς ουσιώδες εισόδημα και ουσιώδη 
περιουσιακά στοιχεία, με πολύ μικρό χρέος, 
μέσω της διαδικασίας/έκδοσης Διατάγματος 
Απαλλαγής Οφειλών (ΔΑΟ).

Εκτέλεση διαταγμάτων πτώχευσης και 
διαταγμάτων εκκαθάρισης εταιρειών.

Μέσω του Νομικού και Ρυθμιστικού Πλαισίου 
Αφερεγγυότητας επιτυγχάνεται:

Η ΥΑ είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική:

Β. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
i. Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής (ΠΣΑ)
Είναι σχέδια αναδιάρθρωσης χρέους, τα οποία 
εκπονεί ένας αδειοδοτημένος Σύμβουλος 
Αφερεγγυότητας (Σ.Α) που διορίζει ο χρεώστης, 
με σκοπό να διασφαλιστεί η αποπληρωμή των 
πιστωτών και να διατηρηθεί (όπου είναι εφικτό), η 
κύρια κατοικία. 

Το σχέδιο τίθεται προς ψήφιση στους πιστωτές του 
χρεώστη για έγκριση. Σε περίπτωση όπου το σχέδιο 
δεν εγκρίνεται από την πλειοψηφία των πιστωτών, 
τότε το Δικαστήριο μπορεί να επιβάλει το σχέδιο 
(Μη-συναινετικό/Επιβαλλόμενο Προσωπικό Σχέδιο 
Αποπληρωμής), με την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
συγκεκριμένα κριτήρια όπως προβλέπονται από 
τον περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων 
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(Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα 
Απαλλαγής Οφειλών) Νόμο του 2015. 

Το Σχέδιο Αποπληρωμής έχει διάρκεια 5 ετών, με 
δυνατότητα επέκτασης ακόμη ενός έτους.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για την επιβολή του 
πιο πάνω σχεδίου από το Δικαστήριο, οι πιστωτές 
δεν πρέπει να είναι στο τέλος σε δυσμενέστερη θέση 
από το αν εκδιδόταν διάταγμα πτώχευσης για τον 
χρεώστη.

Τυχόν εγγυητές, θα είναι υπεύθυνοι μόνο για 
το ανεξασφάλιστο χρέος, αν προκύπτει. Για 
παράδειγμα, αν το ύψος του δανείου ανέρχεται 
στις €100,000 και η περιουσία που υπόκειται σε 
εξασφάλιση εκτιμάται στις €80,000, τότε οι εγγυητές 
θα είναι υπεύθυνοι μόνο για τις €20,000.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Σχεδίου, ο χρεώστης:

Θα καταστεί φερέγγυος.

Θα απαλλαγεί από τυχόν ανεξασφάλιστα χρέη.

Θα απαλλαγεί από τα εξασφαλισμένα χρέη στο 
βαθμό που καθορίζεται από το Σχέδιο.

ii. Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών (ΔΑΟ)
Η διαδικασία αρχίζει από την στιγμή που 
υποβάλλεται από τον χρεώστη η αίτηση του στην 
Υπηρεσία Αφερεγγυότητας για να ενταχθεί στο 
Σχέδιο και ακολούθως γίνεται η εξέταση της εν λόγω 
αίτησης.

Τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας είναι τα πιο κάτω:

Το καθαρό μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα του 
χρεώστη μετά την αφαίρεση των λογικών 
εξόδων διαβίωσης (βλέπε σελ. 34) να μην 
υπερβαίνει τα €200.

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων του 
χρεώστη, να ανέρχεται μέχρι τα €1,000 (δεν 
υπολογίζεται όχημα αξίας μέχρι €4,000, 
αντικείμενα αναγκαία για την εργασία του μέχρι 
€6,000 και εξοπλισμός νοικοκυριού).

Το δικαστικό διάταγμα αν εξασφαλιστεί, απαλλάσσει 
τον χρεώστη από τα ανεξασφάλιστα χρέη μέχρι 
του ποσού των €25,000, καθώς επίσης και τυχόν 
εγγυητές.
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IN VALUES WE BELIEVE IN VALUES WE BELIEVE

Γ. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

iii. Πτώχευση
www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_5

Όταν ο χρεώστης καλείται να αποπληρώσει εξ 
’αποφάσεως χρέος προς πιστωτή του κατά τον 
καθορισμένο χρόνο και ο χρεώστης αδυνατεί να το 
αποπληρώσει, τότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
αίτησης πτώχευσης του, είτε από τον ίδιο είτε από 
κάποιο πιστωτή.

Επιπρόσθετα, για την δυνατότητα υποβολής της 
σχετικής αίτησης, βασική προϋπόθεση είναι το 
σύνολο τον ανεξασφάλιστων χρεών να υπερβαίνει 
τις €15,000.

Η εν λόγω αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από 
ένορκη δήλωση του χρεώστη ότι κατέβαλε 
εύλογες προσπάθειες για να καταλήξει σε Σχέδιο 
Διακανονισμού με τους πιστωτές του με την υποβολή 
σε αυτούς Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αφερεγγυότητας 
Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια 
Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) 
Νόμου.

Με την έκδοση διατάγματος πτώχευσης, ο Επίσημος 
Παραλήπτης καθίσταται ιδιοκτήτης της περιουσίας 
του πτωχεύσαντα και ακολούθως κανένας πιστωτής 

δεν θα έχει οποιαδήποτε θεραπεία εναντίον 
της περιουσίας ή του πτωχεύσαντα ή να εγείρει 
οποιαδήποτε αγωγή, εκτός κατόπι άδειας του 
Δικαστηρίου.

Πέραν από τον Επίσημο Παραλήπτη, μπορεί 
να διοριστεί και ένας ιδιώτης διαχειριστής 
(αδειοδοτημένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας) ως 
διαχειριστής της περιουσίας του πτωχεύσαντα, ο 
οποίος θα διοριστεί είτε από τους πιστωτές είτε από 
τον Επίσημο Παραλήπτη.

Με την πάροδο των έξι ετών από το διάταγμα 
πτώχευσης, ο πτωχεύσαντας αποκαθίσταται 
αυτοδικαίως, εκτός εάν αυτός αποκατασταθεί 
προηγουμένως. Ο πτωχεύσαντας έτσι απαλλάσσεται 
από τα χρέη τα οποία πληρώθηκαν, διευθετήθηκαν, 
συμβιβάστηκαν ή συμφωνήθηκαν ότι έχουν 
ικανοποιηθεί (δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος, 
χρέος από δικαστική απόφαση για αποζημίωση, 
μισθοί κ.α).

i. Παραλήπτης/Διαχειριστής
Ένας αδειοδοτημένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας 
μπορεί να διοριστεί από τραπεζικό-πιστωτικό 
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ίδρυμα ως Παραλήπτης/Διαχειριστής, βάσει 
Ομολόγου Κυμαινόμενης Επιβάρυνσης που διατηρεί 
σε όφελός του, κάτω από τις πρόνοιες του Περί 
Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

Ο Παραλήπτης/Διαχειριστής αναλαμβάνει την 
διεύθυνση της υπό διαχείριση εταιρείας, είτε αυτή 
είναι αδρανής, είτε ενεργή, με καθήκον επιμέλειας,  
προς τον πιστωτή που τον διόρισε για την εξόφληση 
του Ομολόγου, ενώ διασφαλίζει  παράλληλα και τα 
καλώς νοούμενα συμφέροντα της εταιρείας.

Ο Παραλήπτης/Διαχειριστής πρέπει να διασφαλίσει 
την ομαλή λειτουργία της εταιρείας στα πλαίσια 
του δυνατού, έχει την ευθύνη να τακτοποιήσει 
οφειλές και πληρωμές έναντι προνομιούχων (μισθοί, 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις, φόροι κ.α.) και άλλων 
πιστωτών (βλέπε σειρά αποπληρωμής πιστωτών 
στο σημείο (iii) πιο κάτω), ενώ παράλληλα 
αναζητεί τρόπους αποπληρωμής του Ομολόγου.

ii. Διορισμός Εξεταστή
www.mcit.gov.cy/mcit/insolvency.nsf/All/B94DEAC3A3488C1B-
C2257F40003D3813

Με τις τροποποιήσεις που έγιναν στον περί 
Εταιρειών Νόμο το 2015 θεσπίστηκε και ρυθμίζεται 
ο μηχανισμός αναδιάρθρωσης χρεών εταιρειών 

Διορισμού Εξεταστή (εγγεγραμμένος Σύμβουλος 
Αφερεγγυότητας, όπως καθορίζεται από τον νόμο).

Ο μηχανισμός αυτός ενεργοποιείται με την υποβολή 
αίτησης στο Δικαστήριο από την εταιρεία , ή 
πιστωτή, ή ενδεχόμενο ή μελλοντικό πιστωτή, ή τα 
μέλη της εταιρείας ή ακόμα κι εγγυητή της για να 
τεθεί η εταιρεία υπό την προστασία του Δικαστηρίου 
και έτσι να αποτραπούν ή/και να σταματήσουν οι 
οποιεσδήποτε ενέργειες για αξιώσεις εναντίον της 
εταιρείας και των εγγυητών της.

Η εν λόγω αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από 
έκθεση ενός ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, ο οποίος 
είναι είτε ο ελεγκτής της εταιρείας ή πρόσωπο που 
κατέχει τα προσόντα να είναι ο ελεγκτής ή εξεταστής 
της εταιρείας.

Για να εκδοθεί διάταγμα για διορισμό εξεταστή, το 
Δικαστήριο πρέπει να ικανοποιηθεί πως υπάρχουν 
εύλογες προοπτικές για την εν λόγω Εταιρεία να 
καταστεί φερέγγυα.

Ακολούθως, καθορίζεται από το Δικαστήριο, 
Εξεταστής στην εταιρεία, ο οποίος υποβάλλει 
προτάσεις για την αναδιάρθρωσή της, οι οποίες, 
αν γίνουν αποδεκτές από τους πιστωτές και 
συνεισφορείς της εταιρείας, θα επικυρωθούν από το 
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Δικαστήριο και θα τεθούν σε εφαρμογή.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο νόμος προβλέπει 
πως οι πιστωτές δεν πρέπει να είναι στο τέλος σε 
δυσμενέστερη θέση από το αν η εταιρεία τεθόταν σε 
καθεστώς εκκαθάρισης.

iii. Εκκαθάριση
www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_113/sub-division-sd-
863b4efc-efc2-4ed5-8f34-0e701cfa4c16.html

Η εταιρεία δύναται να εκκαθαριστεί όταν, μεταξύ 
άλλων, είναι ανίκανη να αποπληρώσει τα χρέη 
της. Ακολούθως μετά την έκδοση του διατάγματος 
εκκαθάρισης από το Δικαστήριο, ο Επίσημος 
Παραλήπτης γίνεται αυτομάτως ο Εκκαθαριστής της 
εταιρείας, εκτός εάν μετά από αίτηση του Επίσημου 
Παραλήπτη στο Δικαστήριο διοριστεί άλλο πρόσωπο 
σαν εκκαθαριστής της εταιρείας.

Οι αρμοδιότητες του Εκκαθαριστή της εταιρείας, 
είναι να εξασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία 
της εταιρείας, λαμβάνονται, ρευστοποιούνται 
και διανέμονται στους πιστωτές της εταιρείας 
και αν υπάρχει υπόλοιπο, στα πρόσωπα που το 
δικαιούνται.

Σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, αρ. 
300, η σειρά αποπληρωμής πιστωτών έχει ως εξής:

Μια εταιρεία δύναται να εκκαθαριστεί από το 
Δικαστήριο αν:

Έξοδα εκκαθάρισης και αμοιβή Εκκαθαριστή - 
Παραλήπτη/Διαχειριστή
Ενυπόθηκος πιστωτής (αν υπάρχει)
Κάτοχος άλλης σταθερής επιβάρυνσης (fixed 
charge) (αν υπάρχει)
Προνομιούχοι πιστωτές (Φόροι, Κοινωνικές 
Ασφαλίσεις, μισθοί, ταμεία προνοίας, κλπ.)
Κάτοχος χρεωστικού ομολόγου κυμαινόμενης 
επιβάρυνσης (floating charge) (αν υπάρχει)
Ανεξασφάλιστοι πιστωτές
Μέτοχοι της εταιρείας

η εταιρεία έχει αποφασίσει με ειδικό ψήφισμα 
όπως η εταιρεία εκκαθαριστεί από το 
Δικαστήριο
η εταιρεία δεν αρχίζει τις εργασίες της μέσα σε 
ένα έτος από τη σύσταση της ή αναστέλλει τις 
εργασίες της για ένα ολόκληρο έτος
ο αριθμός των μελών μειώνεται κάτω από 
επτά στην περίπτωση δημόσιας εταιρείας. Το 
Δικαστήριο χορηγεί στην εταιρεία επαρκή κατά 
την κρίση του προθεσμία για την άρση του 

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
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λόγου διαλύσεως, και προχωρεί στην διάλυση 
μόνο αν η εταιρεία είτε δηλώσει εξ αρχής 
αδυναμία να αυξήσει τον αριθμό των μελών 
της, είτε δεν δυνηθεί να τον αυξήσει μέσα στην 
ταχθείσα προθεσμία
η εταιρεία είναι ανίκανη να πληρώσει τα χρέη 
της
το Δικαστήριο έχει τη γνώμη ότι είναι δίκαιο 
και σύμφωνο με το δίκαιο της επιείκειας να 
διαλυθεί η εταιρεία

Είναι η μεθοδολογία ρύθμισης/αναδιάρθρωσης 
της υφιστάμενης πιστωτικής διευκόλυνσης ενός 
χρεώστη, η οποία περιλαμβάνει ευνοϊκότερους 
όρους από την αρχική Σύμβαση της εν λόγω 
πιστωτικής διευκόλυνσης, λαμβάνοντας υπόψη την 
διαφοροποίηση της δυνατότητας αποπληρωμής 
του χρεώστη (μετά την συμπλήρωση του εντύπου 
Κατάστασης Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων – 
ΚΠΟΣ).

Συνήθεις μορφές αναδιάρθρωσης:

www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2010_1_84

Είναι ένας θεσμός που δημιουργήθηκε μετά το 2013, 
ο οποίος εξυπηρετεί τόσο φυσικά όσο και νομικά 
πρόσωπα, των οποίων οι πιστωτικές διευκολύνσεις 
τους παρουσιάζουν καθυστερήσεις και χρήζουν 
αναδιάρθρωσης, νοουμένου ότι το φυσικό πρόσωπο 
δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και το νομικό 
πρόσωπο δεν βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος παρέχει 
υποστήριξη για:

Δ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

Μείωση επιτοκίου
Μείωση μηνιαίας δόσης ή/και αύξηση χρόνου 
αποπληρωμής

Παραχώρηση περιόδου χάριτος
Ενοποίηση χορηγήσεων
Ρύθμιση χορηγήσεων που είχαν γίνει σε ξένα 
νομίσματα
Μεταβίβαση ακινήτου έναντι χρέους (DFAS - 
Debt for Asset Swap)
Παγοποίηση/διαγραφή μέρους του χρέους  (Split 
& Freeze)

Διερεύνηση παραπόνων έναντι πιστωτικών 
ιδρυμάτων σχετικά με παράνομες και 
αντισυμβατικές υπερχρεώσεις, νοουμένου ότι, ο 
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οφειλέτης έχει ήδη υποβάλλει το παράπονο του 
στο εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα. Σε περίπτωση 
παραπόνου από νομικό πρόσωπο, βασική 
προϋπόθεση είναι ο κύκλος εργασιών της εν 
λόγω Εταιρείας να μην ξεπερνά τις €350,000. 
Επιπρόσθετα, σε περίπτωση αίτησης για 
αποζημίωση από φυσικό πρόσωπο σχετικά με 
γραπτή υποβολή διαμαρτυρίας ή αντίρρησης ή 
διαφοράς εναντίον του πιστωτικού ιδρύματος, 
το ύψος του ποσού της δεν πρέπει υπερβαίνει 
τις €250.000.
Διορισμό διαμεσολαβητή, μετά από σχετική 
αίτηση οφειλέτη, ο οποίος διατηρεί Μη 
Εξυπηρετούμενο Δάνειο σε πιστωτικό ίδρυμα για 
στεγαστικούς σκοπούς. Η συνολική συμβατική 
υποχρέωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 
€350,000. Η αξία της ενυπόθηκης κατοικίας 
μπορεί να ανέρχεται επίσης μέχρι τις €350,000.

ΣΤ. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων 
Νόμος του 1999 (160(Ι)/1999)

www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1999_1_160/full.html

“Βασικό επιτόκιο” σημαίνει το βασικό επιτόκιο του 
ΑΠΙ (Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα) σε ευρώ ή 

άλλο νόμισμα ή το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας ή το επιτόκιο Euribor ή το 
επιτόκιο LIBOR ή το βασικό επιτόκιο της Εθνικής 
Κεντρικής Τράπεζας της χώρας που εκδίδει το 
νόμισμα.

“Επιτόκιο υπερημερίας” σημαίνει το επιτόκιο 
που λογίζεται στο ποσό των δόσεων δανείου που 
είναι καθυστερημένες ή στο ποσό της υπέρβασης 
λογαριασμού υπεραναλήψεως ή στο ποσό 
υπέρβασης του ορίου της πιστωτικής κάρτας ή σε 
οποιοδήποτε ποσό καθυστέρησης ή υπέρβασης 
ορίου οποιασδήποτε άλλης μορφής σύμβασης 
πιστωτικής διευκόλυνσης ή στο καθυστερημένο 
οφειλόμενο ποσό πληρωμής της πιστωτικής κάρτας.

Είναι βασικό να είναι γνωστές οι πιο κάτω 
υποχρεώσεις του ΑΠΙ, όπως καθορίζονται από τον 
νόμο:

Να ενημερώνεται ειδικά κάθε οφειλέτης με 
τον οποίο συνάπτεται σύμβαση πιστωτικής 
διευκόλυνσης, μεταξύ άλλων, για την κατηγορία 
του βασικού επιτοκίου που θα χρεώνεται 
εκάστοτε αναφορικά με το δάνειο ή την 
πιστωτική διευκόλυνση, τον τρόπο με τον οποίο 
θα υπολογίζεται και τον χρόνο κατά τον οποίο 
θα εισπράττεται ή θα χρεώνεται στο λογαριασμό 
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του οφειλέτη.
Να ενημερώνεται ο οφειλέτης με γραπτή 
ειδοποίηση προς αυτόν για τυχόν αλλαγή στο 
βασικό επιτόκιο ή αλλαγή στο χρόνο καταβολής 
του τόκου ή γενικά για οποιαδήποτε αλλαγή 
αφορά το βασικό επιτόκιο, καθώς και αλλαγή 
της δόσης του δανείου όταν αυτή μεταβάλλεται.
Νοείται ότι, από την ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος του περί Ελευθεροποίησης 
του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 2014, το επιτόκιο 
υπερημερίας δεν δύναται να υπερβαίνει το 2%.

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη απόδειξης των 
πιο πάνω από το πιστωτικό ίδρυμα, οφειλέτης ο 
οποίος έχει καταβάλει τόκο υπερημερίας δύναται 
να διεκδικήσει αποζημιώσεις για το ποσό που έχει 
καταβάλει.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον περί 
Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών 
Θεμάτων (Τροποποιητικού) Νόμο του 2014, δεν 
επιτρέπεται από το πιστωτικό ίδρυμα να αυξήσει 
το επιτόκιο περιθωρίου πάνω από αυτό που 
προνοούσε η Σύμβαση Δανείου.

Ζ. ΣΧΕΔΙΟ «ΕΣΤΙΑ»
Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την δημιουργία του 
σχεδίου «Εστία», με σκοπό να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων 
(ΜΕΔ), στηρίζοντας τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 
Επιγραμματικά αναφέρουμε πιο κάτω τα κύρια 
κριτήρια ένταξης στο σχέδιο «Εστία»:

Το δάνειο να είναι εξασφαλισμένο με την πρώτη 
κατοικία.
Η αγοραία αξία της κατοικίας να μην υπερβαίνει 
τις €350Κ.
Το δάνειο να ήταν Μη Εξυπηρετούμενο κατά την 
30η Σεπτεμβρίου 2017.
Το συνολικό οικογενειακό ετήσιο ακαθάριστο 
εισόδημα του δανειολήπτη να μην υπερβαίνει:
-  Tις €60Κ, αν είναι ζεύγος με τουλάχιστον 4 
   εξαρτώμενα άτομα
-  Τις €55Κ, αν είναι ζεύγος με 3 εξαρτώμενα άτομα
-  Τις €50Κ, αν είναι ζεύγος με 2 εξαρτώμενα άτομα
-  Τις €45Κ, αν είναι ζεύγος με 1 εξαρτώμενο άτομο
-  Τις €35Κ, αν είναι ζεύγος χωρίς εξαρτώμενα 
   άτομα 
-  Τις €20Κ, αν είναι μονήρη νοικοκυριά
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Τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία 
του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της πρώτης 
κατοικίας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε 
τιμές αγοράς το 80% της αγοραίας αξίας της 
πρώτης κατοικίας, χωρίς όμως να υπερβαίνει τις 
€250Κ.
Ο δανειολήπτης πρέπει να είναι μόνιμος 
κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εάν ο δανειολήπτης πληροί τα πιο πάνω, τότε το 
δάνειο του θα αναδιαρθρώνεται μετά από σχετική 
αίτηση προς το πιστωτικό ίδρυμα που διατηρεί 
το δάνειο και αφού το εν λόγω ίδρυμα θα έχει 
συμβληθεί με τον Κρατικό Φορέα, μέσω του οποίου 
θα χρηματοδοτηθεί το σχέδιο.

Με την έγκριση, το χρέος θα περιορίζεται στην 
αγοραία αξία της πρώτης κατοικίας, εάν αυτό 
είναι μεγαλύτερο, ενώ το 1/3 της μηνιαίας δόσης 
θα καταβάλλεται από το Κράτος, εάν και εφόσον ο 
δανειολήπτης θα καταβάλλει τα άλλα 2/3.

Κύρια κατοικία σημαίνει την ιδιόκτητη κατοικία που 
χρησιμοποιείται για την διαμονή του χρεώστη ή/και 
των μελών της οικογένειας του χρεώστη για περίοδο 
τουλάχιστον 6 μηνών.

ΧΡΉΣΙΜΌΙ ΌΡΙΣΜΌΙ/
ΠΛΉΡΌΦΌΡΙΕΣ
A. «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Β. ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

www.artemis.com.cy/services_gr.aspx

Η εταιρεία «Άρτεμις» τηρεί αρχείο με σκοπό 
να παρέχονται απαραίτητες πληροφορίες στις 
Τράπεζες για να μπορούν να αξιολογούν την 
ικανότητα αποπληρωμής των πελατών και για την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση του πιστωτικού και 
άλλων συναφών κινδύνων.

Εννοείται ότι το σύστημα λειτουργεί σαν 
«συγκοινωνούντα δοχεία» και επομένως μια τράπεζα 
βλέπει όλες τις άλλες τραπεζικές διευκολύνσεις/
προβλήματα που ένας πιθανός πελάτης έχει.
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Η διαδικασία εκποίησης ακινήτου διέπεται 
από το μέρος VIA του περί Μεταβιβάσεως και 
Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, αρ. 9/1965, μαζί 
με τους περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου 
σύμφωνα με το Μέρος VIA, κανονισμούς του 2015. 
Σύμφωνα με το Νόμο, η Τράπεζα έχει δικαίωμα να 
προχωρήσει με την διαδικασία πλειστηριασμού 
ενυπόθηκου ακινήτου, σε περίπτωση υπερημερίας 
όχι μικρότερης των 120 ημερών από την ημερομηνία 
που το χρέος καθίσταται πληρωτέο.

Στον νόμο δεν υπάρχει καμία πρόνοια ή 
κανονισμός που να απαγορεύει την πώληση της 
κύριας κατοικίας. Υπάρχουν απλώς δικαιώματα 
ή / και πρόνοιες που δίδουν προτεραιότητα στον 
ενυπόθηκο οφειλέτη ή συγγενή του πρώτου βαθμού, 
έναντι άλλων προσφοροδοτών, να «εξαγοράσει» την 
κατοικία του στην δημοπρασία.

Ακύρωση της εκποίησης της πρώτης κατοικίας, 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω του Σχεδίου «Εστία»  
(βλέπε Σχέδιο «Εστία» πιο πάνω) όπως επίσης 
και με την εξασφάλιση ενός Προστατευτικού 
Διατάγματος στα πλαίσια ενός Προσωπικού Σχεδίου 
Αποπληρωμής (ΠΣΑ)  μέσω του οποίου άμεσα 
παγοποιούνται οι όποιες ενέργειες εκποίησης (βλέπε 
Επιλογές για Φυσικά Πρόσωπα - (i) Προσωπικά 
Σχέδια Αποπληρωμής πιο πάνω).

Γ. ΕΓΓΥΗΤΕΣ
www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2003_1_197/full.html

Εγγυητής σημαίνει φυσικό πρόσωπο που εγγυάται 
την αποπληρωμή μέρους ή του όλου ποσού δανείου 
που συνάπτει πρωτοφειλέτης δυνάμει συμφωνίας 
δανείου με πιστωτή.

Άρθρο 12

Σε κάθε σύμβαση εγγύησης, ο πιστωτής 
υποχρεούται να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση 
και γραπτώς τον εγγυητή με επιστολή του στη 
διεύθυνσή του που καταγράφηκε στη συμφωνία  
δανείου ή στην τελευταία γνωστή στον 
πιστωτή διεύθυνσή του για κάθε καθυστέρηση 
καταβολής τριών τουλάχιστον δόσεων ή 
αθέτηση από τον πρωτοφειλέτη οποιασδήποτε 
άλλης υπόσχεσης ή υποχρέωσής του δυνάμει 
της συμφωνίας δανείου ή άρση ή μεταβολή 
οποιασδήποτε επιβάρυνσης που είχε τεθεί στην 
περιουσία του προς όφελος του πιστωτή για 
τους σκοπούς της συμφωνίας δανείου.
Σε κάθε σύμβαση εγγύησης, ο πιστωτής 
υποχρεούται να οχλήσει τον πρωτοφειλέτη 
σε κατάλληλο χρόνο με επιστολή του στη 
διεύθυνση που καταγράφηκε στη σύμβαση 
δανείου ή στην τελευταία γνωστή στον πιστωτή 
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διεύθυνση του πρωτοφειλέτη καλώντας τον να 
εκπληρώσει τη δυνάμει της συμφωνίας δανείου 
υπόσχεση ή υποχρέωσή του να αποπληρώσει 
το δάνειο, η οποία αποτελεί αντικείμενο της 
σύμβασης εγγύησης, ανεξάρτητα από το κατά 
πόσο ο πρωτοφειλέτης ανέλαβε ή δεν ανέλαβε 
υποχρέωση δυνάμει της συμφωνίας δανείου 
να εκπληρώσει την εν λόγω υπόσχεση ή 
υποχρέωση κατόπιν οχλήσεως του πιστωτή.

Δ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ 
ΧΡΕΟΥΣ (DFAS-DEBT FOR ASSET SWAP) 
Είναι μια συναλλαγή στην οποία οι υποχρεώσεις 
ή τα χρέη ενός φυσικού/νομικού προσώπου 
ανταλλάσσονται με την αξία ενός ακινήτου. Είναι 
πλέον μιας ευρείας χρήσης μεθοδολογία ρύθμισης 
χρεών (στην Κύπρο), ειδικότερα στις περιπτώσεις 
όπου ο δανειολήπτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
αδυνατεί να αποπληρώσει το δάνειο.

Η διαδικασία αυτή έχει θεσμοθετηθεί και υπάρχει 
βοήθεια εκ μέρους και του Φόρου Εισοδήματος προς 
διευκόλυνση κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις 
τέτοιων συναλλαγών με μη χρέωση μεταβιβαστικών 
εξόδων και φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.

Στην περίπτωση όπου τα εισοδήματα του 
δανειολήπτη και της οικογένειας του έχουν μειωθεί 
και ουσιαστικά πλέον το χρέος του δεν μπορεί να 
εξυπηρετηθεί στην ολότητα του, τότε το πιστωτικό 
ίδρυμα θα μπορούσε να εξετάσει τον διαχωρισμό 
του χρέους σε δύο μέρη, το βιώσιμο και το μη 
βιώσιμο.

Εδώ θα ληφθεί υπόψη η αξία του ενυπόθηκου 
ακινήτου, η ύπαρξη άλλης περιουσίας στο 
όνομα του δανειολήπτη, τυχόν υπερημερίες και 
υπερχρεώσεις, και φυσικά το ύψος της δόσης που 
μπορεί να πληρώνει. Συνήθως συμφωνείται ότι 
στην περίπτωση που ο δανειολήπτης εξυπηρετεί 
το βιώσιμο μέρος του χρέους, το μη βιώσιμο να 
διαγράφεται σταδιακά.

Ε. ΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΜΕΡΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
(SPLIT & FREEZE)

ΣΤ. ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/ssmexplained/
html/npl.el.html

Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θεωρούν ένα δάνειο 
ως μη εξυπηρετούμενο όταν υπάρχουν ενδείξεις 
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ότι ο δανειολήπτης είναι απίθανο να αποπληρώσει 
το δάνειο λόγω οικονομικών δυσκολιών ή όταν έχει 
καθυστερήσει να καταβάλει τις συμφωνηθείσες 
δόσεις του πάνω από 90 ημέρες.

Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
στην Κύπρο αντανακλά την υγεία του τραπεζικού 
συστήματος της χώρας. Ένα υψηλό ποσοστό τέτοιων 
δανείων δείχνει ότι οι τράπεζες δυσκολεύονται να 
εισπράξουν τόκο και κεφάλαιο από τις πιστώσεις 
τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερα κέρδη 
για τις τράπεζες και ενδεχομένως σε ανάγκη αύξησης 
κεφαλαίων ή ακόμη και κλείσιμο τραπεζών.

Ζ. ΛΟΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΛΕΔ)
Τα Λογικά Έξοδα Διαβίωσης, σύμφωνα με την 
Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, και για σκοπούς 
εφαρμογής του Πλαισίου Αφερεγγυότητας, 
καθορίζονται ως πιο κάτω:

Για νοικοκυριό που αποτελείται από ένα άτομο 
ηλικίας 15 ετών και άνω, τα ΛΕΔ καθορίζονται σε 
€733.60.
Επιπλέον, υπολογίζονται €366.80 για κάθε 
επιπρόσθετο άτομο ηλικίας 15 ετών και άνω και
€220.08 για κάθε παιδί κάτω των 15 ετών.

Σημείωση: Για σκοπούς αφερεγγυότητας, τα 15 έτη 
συνιστούν ενηλικίωση και ότι κάποιος θα μπορούσε 
να ζει μόνος του.

Στα υπολογισθέντα ΛΕΔ δεν συμπεριλαμβάνονται 
έξοδα ενοικίων για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Αυτά 
πρέπει να λογιστούν σαν περαιτέρω έξοδα, αρκεί να 
είναι και πάλι λογικά.

Τα ΛΕΔ αφορούν τα Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής 
(ΠΣΑ) και την εξασφάλιση Διατάγματος Απαλλαγής 
Οφειλών (ΔΑΟ), σύμφωνα με το άρθρο 8 του περί 
Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων Νόμο του 
2015. Χρησιμοποιούνται δε σήμερα ευρέως και από 
τις τράπεζες στην αξιολόγηση αιτημάτων χορήγησης 
ή αναδιάρθρωσης δανείου.

Ακολουθούν πιο κάτω μερικά παραδείγματα:

ΛΕΔ

€733.60

€733.60 + €366.80 = €1,100.40

€733.60 + €366.80 + €366.80 = €1,467.20

€733.60 + €366.80 + €220.08 = €1,320.48

€733.60 + €220.08 = €953.68

Περιπτώσεις

Άτομο 40 ετών που
μένει μόνο του

Ζευγάρι χωρίς παιδιά 

Ζευγάρι με παιδί άνω
των 15 ετών 
Ζευγάρι με παιδί κάτω
των 15 ετών
Μονογονιός με παιδί
κάτω των 15 ετών
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Η. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
i. Apollo Investment Fund Plc
www.apollofundcyprus.com/index.php?pageid=79

Η Apollo Investment Fund Plc είναι μια εταιρεία 
επενδύσεων, η κύρια δραστηριότητα της οποίας 
είναι η διαχείριση και συντήρηση ενός επενδυτικού 
χαρτοφυλακίου κλειστού τύπου.

Έγινε γνωστή με την εξαγορά από την Τράπεζα 
Κύπρου (σε πολύ χαμηλότερη τιμή από την 
αρχική τους αξία) μεγάλου χαρτοφυλακίου Μη 
Εξυπηρετούμενων Δανείων, με στόχο την πιο 
ευέλικτη διαχείριση τους.

Η διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου 
της εταιρείας στοχεύει στην πραγματοποίηση 
κέρδους από κεφαλαιουχικά κέρδη από την πώληση 
περιουσιακών στοιχείων καθώς και κέρδη από 
έσοδα που προέρχονται από τα περιουσιακά 
της στοιχεία. Σκοπός της εταιρείας είναι να 
μεγιστοποιήσει την εσωτερική αξία του μεριδίου της 
εταιρείας λαμβάνοντας ταυτόχρονα τον μικρότερο 
δυνατό κίνδυνο.

ii. Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd  - 
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ
www.linkedin.com/company/altamiracyprus

Η Altamira Asset Management Κύπρου είναι εταιρεία 
διαχείρισης ακινήτων στην Κύπρο, που προσφέρει 
ένα ολοκληρωμένο εύρος υπηρεσιών διαχείρισης 
REO (Real Estate Owned) σε ένα χαρτοφυλάκιο άνω 
των 3,000 ακινήτων σε όλη την Κύπρο.

Η εν λόγω εταιρεία από το 2017 έχει συμβληθεί με 
την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ για την 
ανάληψη της διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων 
Δανείων της Τράπεζας. Η εν λόγω διαχείριση 
συνεχίστηκε και μετά το κλείσιμο της Συνεργατικής 
Κυπριακής Τράπεζας και την δημιουργία της 
Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών 
Στοιχείων Λτδ (ΣΕΔΙΠΕΣ).
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iii. APS Debt Servicing Cyprus Ltd -
Ελληνική Τράπεζα
www.global.aps-holding.com/story/past

Η εταιρεία APS Debt Servicing Cyprus Ltd 
διαχειρίζεται τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια της 
Ελληνικής Τράπεζας, προσφέροντας τις πιο κάτω 
υπηρεσίες:

Αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου δανείων για την 
υποστήριξη των αποφάσεων τιμολόγησης και 
επενδύσεων.

Παροχή βοήθειας στην διαχείριση 
χαρτοφυλακίων.

Παροχή υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα για 
αναδιάρθρωση των χρεών τους με προτεινόμενη 
λύση χρονοδιαγραμμάτων πληρωμής, έτσι ώστε 
να επιτευχθεί η πλήρης εξόφληση των χρεών.

Εξεύρεση επιλογών για αποφυγή αναγκαστικής 
πώλησης περιουσίας.
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ΌΜΑΔΑ ΕΚΔΌΣΉΣ ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑ
Σωκράτης Ε. Σωκράτους

Ανδρέας Χαραλάμπους

Κυριακή Δημητρίου

Μαριέλλα Καλλινίκου

Δημήτρης Θεοδοσίου

Σόφη Ζαχαρίου

Γιώτα Καυκαλιά

Ξένιος Καραπαναγιώτης

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας από Δευτέρα 
μέχρι Παρασκευή, από τις 08:00 μέχρι τις 18:00 για 
περαιτέρω πληροφορίες. Οι αρχικές συζητήσεις θα 
αναληφθούν με ελάχιστη χρέωση.

Όλες οι συζητήσεις και αναφορές είναι αυστηρώς 
εμπιστευτικές.

Revita Turnarounds Limited
Δημητρίου Πουλίου 5, 4001, Λεμεσός Κύπρος

Τηλ.: 25 256080
Fax: 25 251106
Email: info@revita.com.cy
Website: www.revita.com.cy

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή με 
οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου του παρόντος Οδηγού, 
χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του εκδότη.
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