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Aριθμός 591 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
____________ 

Εξετάσεις επάρκειας για υποψήφιους Συμβούλους Αφερεγγυότητας οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί  
κατά τη μεταβατική περίοδο  

22 Μαΐου 2015 - 2 Οκτωβρίου 2015 

Η Εξεταστική Επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
προκηρύσσει εξετάσεις επάρκειας για Συμβούλους Αφερεγγυότητας οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί κατά τη μεταβατική 
περίοδο, όπως ορίζεται στο άρθρο 23(2)(β), του περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμου του 2015. 

2.  Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν μόνο άτομα που: 

(α) Έχουν αδειοδοτηθεί κατά τη μεταβατική περίοδο.  

(β) Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμβούλων Αφερεγγυότητας που τηρεί η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας και 
έχουν τον ατομικό αριθμό μητρώου. 

(γ) Έχουν καταβάλει το τέλος εξετάσεων που ανέρχεται στα €100 και δεν επιστρέφεται. 

(δ) Θα έχουν παρακολουθήσει το ειδικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο διάρκειας σαράντα (40) ωρών. 
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3.  Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015.  Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον ακριβή 
χώρο και ώρα της εξέτασης, σε μεταγενέστερο στάδιο με προσωπική συστημένη επιστολή. Σε περίπτωση που 
οποιοσδήποτε υποψήφιος, δεν παραλάβει τη σχετική επιστολή μέχρι τις 31/10/2015, έχει την υποχρέωση να 
ενημερωθεί για τα πιο πάνω μέσω της ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
Αφερεγγυότητας, www.mcit.gov.cy/drcor . 

4.  Το τέλος εξετάσεων μπορεί να καταβληθεί  με μετρητά, ή με προσωπική ή με ταχυδρομική ή με τραπεζική 
επιταγή επ΄ονόματι :  Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 16 
Οκτωβρίου 2015. 

5.  Η εξέταση θα αποτελείται από ένα (1) γραπτό και η εξεταστέα ύλη είναι: 

i. Ο περί Πτώχευσης Νόμος, Κεφ. 5 (Βασικός Νόμος και Παραρτήματα και όπως τροποποιήθηκαν με το 
Νόμο αρ. 61(I) του 2015).  Εξαιρούνται οι περί Πτωχεύσεως Κανονισμοί που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 
108  αυτού  του Νόμου. 

ii. Ο περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113 (ΜΕΡΟΣ V ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) (Βασικός Νόμος και όπως τροποποιήθηκε 
με το Νόμο αρ. 63(I) του 2015 αναφορικά με την εκκαθάριση εταιρειών από το Δικαστήριο).  Εξαιρούνται οι 
περί Εταιρειών (Εκκαθαρίσεις) Κανονισμοί 1933, 1938. 

iii. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 αναφορικά με το διορισμό Εξεταστή σε 
εταιρείες.  (Νόμος αρ. 62(I) του 2015, MEΡΟΣ IVA ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ όπως έχει ενσωματωθεί στο 
βασικό Νόμο, Κεφ. 113). 

iv. Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα 
Απαλλαγής Οφειλών).  Νόμος αρ. 65(I) του 2015. 

v. Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος αρ. 64(I) του 2015 συμπεριλαμβανομένων και των περί 
Συμβούλων Αφερεγγυότητας Κανονισμών του 2015 (Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 22). 

6.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ», το οποίο θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
Αφερεγγυότητας, www.mcit.gov.cy/drcor, από τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015.  

Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, εκ μέρους της Εξεταστικής Επιτροπής, θα παραλαμβάνει την αίτηση συμμετοχής 
στις εξετάσεις, από τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015. 

Η Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις, μαζί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, θα πρέπει να φτάσει 
στα Γραφεία της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, Γωνία Γερασίμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου 19, 1075 
Λευκωσία και να συνοδεύεται από το τέλος Εξετάσεων .    

Των Εξετάσεων θα προηγηθεί ειδικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο διάρκειας σαράντα (40) ωρών, το οποίο οι 
αδειοδοτημένοι κατά τη μεταβατική περίοδο, Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν 
όπως ορίζεται στο άρθρο 23(2)(β) του περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμου του 2015.  

Οι εξετάσεις θα αφορούν την καθορισθείσα εξεταστέα ύλη. 

Πληροφορίες που αφορούν το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο καθώς επίσης και το τέλος συμμετοχής σε αυτό, θα 
ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Tυπώθηκε στο Tυπογραφείο της Kυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 – www.mof.gov.cy/gpo 
Aντίτυπα της Eπίσημης Eφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα – Ετήσια συνδρομή: €20,00 

http://www.mcit.gov.cy/drcor
http://www.mcit.gov.cy/drcor

