
ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2015  

Κανονισμοί δυνάμει του Άρθρου 22 

 

64(Ι) του 2015 
197(Ι) του 2015 

 Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ασκώντας τις εξουσίες που του 
παρέχονται από το Άρθρο 22 του περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμου, εκδίδει 
με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου τους ακόλουθους Κανονισμούς:  
 

Συνοπτικός τίτλος. 
Επίσημη Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 07.05.2015 

1.  Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί 
Συμβούλων Αφερεγγυότητας Κανονισμούς του 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται 
ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Κανονισμοί του 2015 
και 2020. 
 

Τροποποίηση των 
βασικών Κανονισμών 
με την προσθήκη 
νέων Κανονισμών 51 
και 52 

2.  Οι βασικοί Κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη των ακόλουθων νέων 
Κανονισμών: 
 
(α) «51. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας 
 

  Σε διαδικασίες που αφορούν την αναδιάρθρωση, την αφερεγγυότητα και την 
απαλλαγή από τα χρέη, τα μέρη της διαδικασίας, ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας και 
η δικαστική ή διοικητική αρχή  είναι σε θέση να εκτελούν με ηλεκτρονικά μέσα 
επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών καταστάσεων, 
τουλάχιστον τις ακόλουθες ενέργειες:  
(α) αναγγελία απαιτήσεων,  
(β) υποβολή σχεδίων αναδιάρθρωσης ή αποπληρωμής,  
(γ) κοινοποιήσεις προς πιστωτές.».  
 

   
 
(β) «52. Συλλογή στοιχείων 
 

  (1) Οι Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας παρέχουν στοιχεία, σε ετήσια βάση, στο Τμήμα 
Αφερεγγυότητας, για τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και 
απαλλαγής από τα χρέη που διαχειρίζονται, κατανεμημένα ανά είδος διαδικασίας, 
τουλάχιστον όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) τον αριθμό των διαδικασιών για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση ή οι οποίες 
κινήθηκαν, εφόσον η κίνηση αυτή προβλέπεται βάσει του εθνικού δικαίου, και των 
διαδικασιών που εκκρεμούν ή περατώθηκαν·  
β) τη μέση διάρκεια των διαδικασιών από την υποβολή της αίτησης ή από την 
κίνησή τους, εφόσον η κίνηση αυτή προβλέπεται βάσει του εθνικού δικαίου, έως 
την περάτωση· 
γ) τον αριθμό των διαδικασιών πέραν όσων απαιτούνται κατά το στοιχείο δ), ανά 
τρόπο έκβασης· 
δ) τον αριθμό των αιτήσεων για διαδικασίες αναδιάρθρωσης που χαρακτηρίστηκαν 
μη παραδεκτές, απορρίφθηκαν ή αποσύρθηκαν πριν να κινηθούν· 
(2) Οι Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας παρέχουν δεδομένα σε ετήσια βάση, στο Τμήμα 
Αφερεγγυότητας, για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας που διαχειρίζονται, σχετικά με 
τον αριθμό των οφειλετών οι οποίοι υπήχθησαν σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης ή 
σε διαδικασίες αφερεγγυότητας και οι οποίοι, εντός των τριών ετών πριν από την 
υποβολή της αίτησης ή την κίνηση των εν λόγω διαδικασιών, εφόσον η κίνηση αυτή 
προβλέπεται βάσει του εθνικού δικαίου, είχαν υπαχθεί σε σχέδιο αναδιάρθρωσης 
επικυρωμένο βάσει προηγούμενης διαδικασίας αναδιάρθρωσης. 
(3) Οι Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας μπορούν να παρέχουν δεδομένα, σε ετήσια 
βάση, στο Τμήμα Αφερεγγυότητας, για τις διαδικασίες που διαχειρίζονται, σχετικά 
με:  
α) το μέσο κόστος εκάστου είδους διαδικασίας·  
β) τα μέσα ποσοστά ανάκτησης για τους εμπραγμάτως ασφαλισμένους και τους 
ανέγγυους πιστωτές και, κατά περίπτωση, για άλλα είδη πιστωτών, χωριστά ·  



γ) τον αριθμό των επιχειρηματιών που, μετά την υποβολή τους σε διαδικασία που 
οδήγησε σε απαλλαγή χρέους, συστήνουν νέα επιχείρηση·  
δ) τον αριθμό των θέσεων εργασίας που χάθηκαν μετά τη διαδικασία 
αναδιάρθρωσης και αφερεγγυότητας.». 
 

   

 


