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ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

(ΔΑΟ)

ΧΡΕΗ:
ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΧΡΕΩΣΤΗΣ

ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΧΡΙ €25,000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
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Εισαγωγή

Ο Συνοπτικός Οδηγός «Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών (ΔΑΟ)», ετοιμάστηκε 
από την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 
Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Η 
Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, η οποία αποτελεί μέρος του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών 
και Επίσημου Παραλήπτη, έχει αναλάβει την ευθύνη της υλοποίησης και εφαρμογής του 
Πλαισίου Αφερεγγυότητας, ώστε να βοηθήσει τους πολίτες που βρίσκονται σε δυσμενή 
οικονομική κατάσταση.

Τα Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών θεσπίστηκαν με βάση τον περί Αφερεγγυότητας 
Φυσικών Προσώπων Νόμο του 2015 (Ν. 65(1) / 2015). Τίθενται σε εφαρμογή στις 7 
Αυγούστου 2015 και προνοούν την έκδοση σχετικών δικαστικών διαταγμάτων, για 
χρεώστες οι οποίοι δεν έχουν διαθέσιμο εισόδημα ούτε ουσιαστικά περιουσιακά 
στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην αποπληρωμή του χρέους τους 
και θα απαλλάσσονται από ανεξασφάλιστα χρέη ύψους μέχρι €25,000.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης του δικαιώματος υποβολής αιτήσεων 
από τους ενδιαφερομένους για την εφαρμογή ΔΑΟ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν 
μόνο όσοι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
Αφερεγγυότητας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Κλάδος 
Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών (http://www.isc.gov.cy) ή επικοινωνήστε 
με το γραφείο της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας (Γωνία Γεράσιμου Μαρκορά και 
Μιχαλακοπούλου 19, Λευκωσία, τηλ. 22466510) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
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insolvencyinfo@drcor.mcit.gov.cy ή αποταθείτε σε Σύμβουλο Αφερεγγυότητας για 
επαγγελματική συμβουλή και συμπλήρωση της αίτησης ΔΑΟ. 
Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας έχει ετοιμάσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ειδικό 
ξεχωριστό κατάλογο Συμβούλων Αφερεγγυότητας οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τους χρεώστες σε σχέση με τη συμπλήρωση της 
αίτησης για ΔΑΟ.Ο εν λόγω κατάλογος υπάρχει και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της 
Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας όπου μπορείτε να τον προμηθευτείτε. 

Οι Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας θα βοηθούν έναντι χρηματικής αμοιβής στη συμπλήρωση 
των εντύπων αλλά και στην αξιολόγηση κατά πόσον ο χρεώστης πληροί τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για απαλλαγή των οφειλών του μέχρι €25,000.

Η αμοιβή των Συμβούλων Αφερεγγυότητας θα καθορίζεται μεταξύ του Συμβούλου 
Αφερεγγυότητας και του χρεώστη.

Με την υποβολή της αίτησης για έκδοση ΔΑΟ στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, η 
Υπηρεσία θα προβαίνει σε διερεύνηση εξακρίβωσης της ακρίβειας των στοιχείων που 
θα αναγράφονται στην Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων του αιτητή. 
Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν πλήρως και ορθά τα 
οικονομικά και άλλα στοιχεία τους, χωρίς παραπλανητικές πληροφορίες. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθούν ψευδή και παραπλανητικά στοιχεία, η αίτηση θα απορρίπτεται και ο 
αιτητής θα διώκεται ποινικά.   



4

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Disclaimer):

Ο Συνοπτικός Οδηγός «Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών (ΔΑΟ)»συνιστά ενημερωτικό 
οδηγό και στοχεύει να πληροφορήσει τους ενδιαφερόμενους χρεώστες μέσα από μια 
συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας που διέπει τα Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών με 
βάση τον Περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων Νόμο του 2015. Οι πληροφορίες 
στον οδηγό είναι γενικές και δεν είναι εξαντλητικές, δεν συνιστούν και δεν μπορούν 
να θεωρηθούν νομική συμβουλή για οποιοδήποτε πρόσωπο. Ο Συνοπτικός Οδηγός 
δεν μπορεί να υποκαταστήσει νομικό κείμενο και ούτε αποτελεί νομική ερμηνεία της 
σχετικής νομοθεσίας. Αρμοδιότητα για τη νομική ερμηνεία των νομοθεσιών, έχουν μόνο 
τα Δικαστήρια. Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε οι πληροφορίες 
που περιέχονται στον οδηγό να αντανακλούν συνοπτικά τις κυριότερες πρόνοιες της 
νομοθεσίας, όμως το Υπουργείο ή η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας δεν αναλαμβάνουν 
καμιά ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχειών, ή για τυχόν ζημία 
προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του περιεχομένου.

Τονίζεται ότι η κάθε περίπτωση ενδιαφερόμενου χρεώστη, πρέπει να εξετάζεται στη 
βάση των δικών της δεδομένων και γεγονότων, και ως εκ τούτου οι πληροφορίες που 
παρέχονται στο οδηγό αυτό, δεν εξυπακούεται ότι εφαρμόζονται σε όλες τις ατομικές 
περιπτώσεις.

Ημερομηνία Έκδοσης: Οκτώβριος 2015  
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ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΔΑΟ)

• Ο μηχανισμός Διαταγμάτων Απαλλαγής Οφειλών (ΔΑΟ), είναι εντελώς ξεχωριστός 
 από το μηχανισμό Προσωπικών Σχεδίων Αποπληρωμής (ΠΣΑ), δηλαδή σχέδια 
 αναδιάρθρωσης χρέους.

• Χρεώστης ο οποίος θεωρεί ότι πληροί τα κριτήρια/προυποθέσεις που προνοούνται 
 στη Νομοθεσία, υποβάλλει κατάλληλα συμπληρωμένη αίτηση προς την Υπηρεσία 
 Αφερεγγυότητας. Το σχετικό έντυπο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
 Αφερεγγυότητας www.isc.gov.cy και παρέχεται σε έντυπη μορφή από τα γραφεία 
 της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας (Γωνία Γερασίμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου 
 19, Λευκωσία, τηλ. 22466510).

• Τα κυριότερα κριτήρια αφορούν μεταξύ άλλων:

 (α) Ο χρεώστης να είναι αφερέγγυος (πράγμα που σημαίνει ότι αδυνατεί να 
  αποπληρώσει όλα τα χρέη του, όπως αυτά προκύπτουν) και πολύ πιθανόν να 
  συνεχίσει να είναι για διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία αίτησής του 
  για έκδοση Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλών.

 (β) Το μηνιαίο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα του χρεώστη (το οποίο υπολογίζεται 
  όπως επεξηγείται πιο κάτω) να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.

 (γ) Τα περιουσιακά του στοιχεία να μην υπερβαίνουν το ποσό των €1,000.

 (δ) Ο χρεώστης να μην έχει κηρυχτεί σε πτώχευση πριν από την ημερομηνία υποβολής 
  της αίτησης.

 (ε) Κατά την ημερομηνία της αίτησης να μην βρίσκεται σε εφαρμογή συμβιβασμός 
  ή σχέδιο διευθέτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του περί 
  Πτώχευσης Νόμου. 

 (στ) Είναι αποκατασταθής πτωχεύσας για περίοδο μικρότερη των πέντε (5) ετών.
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• Κατά τον υπολογισμό του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του χρεώστη, 
 λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

 (α) ο μισθός ή τα ημερομίσθια του

 (β) κοινωνικές παροχές, εκτός από το επίδομα τέκνου, που λαμβάνει

 (γ) εισόδημα από σύνταξη

 (δ) συνεισφορές από τα άλλα μέλη του νοικοκυριού και

 (ε) κάθε άλλο εισόδημα που είναι διαθέσιμο σε αυτόν.

• Από τα πιο πάνω αφαιρούνται, μεταξύ άλλων:

 (α) τα λογικά έξοδα διαβίωσης

 (β) φόρος εισοδήματος πληρωτέος από το χρεώστη

 (γ) εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων πληρωτέες από το χρεώστη.

• Λογικά έξοδα διαβίωσης (ΛΕΔ)

 Τα λογικά έξοδα διαβίωσης για σκοπούς εφαρμογής του Πλαισίου Αφερεγγυότητας 
 καθορίζονται ως πιο κάτω:

 «Για νοικοκυριό με ένα άτομο ηλικίας 15 ετών και άνω, τα ΛΕΔ καθορίζονται σε 
 €733,60. Επιπλέον, προστίθενται €366,80 για κάθε άτομο ηλικίας 15 ετών και άνω
 και €220,08 για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών».

 Tα Λογικά Έξοδα Διαβίωσης αφορούν τα Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής (ΠΣΑ)  
 και την εξασφάλιση Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλών (ΔΑΟ), σύμφωνα με το άρθρο 
 8  του Περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής 
 και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμο του 2015 ως και στις περιπτώσεις έκδοσης 
 Διατάγματος σύμφωνα με το άρθρο 52 του Περί Πτωχεύσεως Νόμου Κεφ. 5.
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Διάφορα παραδείγματα ΛΕΔ:

• Στον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων του χρεώστη περιλαμβάνονται:

 (α) Καταθέσεις

 (β) Οχήματα

 (γ) Μετοχές

 (δ) Περιουσία (κινητή και ακίνητη)

ΛΕΔ: €733,60

ΛΕΔ: €733,60 + €220,08 = €953,68

ΛΕΔ: €733,60 + €366,80 = €1.100,40

ΛΕΔ: €733,60 + €366,80 + €220,08 = €1.320,48

ΛΕΔ: €733,60 + €366,80 + €220,08 + €220,08 = €1.540.56

ΛΕΔ: €733,60 + €366,80 + €366,80 + €220,08 = €1.687,28

Νοικοκυριό με ένα άτομο ηλικίας 15 ετών
και άνω
 
Νοικοκυριό με ένα άτομο ηλικίας 15 ετών
και άνω και ένα παιδί κάτω των 14 ετών

Νοικοκυριό με δύο άτομα ηλικίας 15 ετών
και άνω 
 
Νοικοκυριό με δύο άτομα ηλικίας 15 ετών
και άνω και ένα παιδί κάτω των 14 ετών

Νοικοκυριό με δύο άτομα ηλικίας 15 ετών
και άνω και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών

Νοικοκυριό με τρία άτομα ηλικίας 15 ετών
και άνω και ένα παιδί κάτω των 14 ετών
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 Τα στοιχεία που δεν λαμβάνονται υπόψη είναι:

 (α) Βιβλία, εργαλεία και άλλα αντικείμενα εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται
  από το χρεώστη και είναι λογικά αναγκαία για την απασχόληση ή επιχείρηση  
  του, συνολικής αξίας που δεν υπερβαίνει τις €6,000.

 (β) Ένα όχημα αξίας μέχρι €4,000, όταν το όχημα είναι λογικά αναγκαίο για να 
  πραγματοποιήσει τις καθημερινές δραστηριότητες του.

 (γ) Οικιακές συσκευές και συσκευές που είναι λογικά αναγκαίες για τη διατήρηση 
  ενός ικανοποιητικού βιοτικού επιπέδου για το χρεώστη και τους εξαρτώμενους  
  του.

 (δ) Βιβλία, υλικά και άλλα είδη εξοπλισμού που είναι λογικά αναγκαία στο 
  χρεώστη ή στους εξαρτωμένους του, ανάλογα με την περίπτωση, σε
  περίπτωση που παρακολουθούν μαθήματα Δημοτικής, Μέσης, Ανώτερης
  ή Ανώτατης εκπαίδευσης, για σκοπούς συμμετοχής και ολοκλήρωσης των
  εν λόγω μαθημάτων.

 (ε) Κάθε συμφέρον ή δικαίωμα του χρεώστη που υφίσταται σε σχετική σύνταξη.

• Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας αφού προβεί σε απαραίτητους ελέγχους και
 επιβεβαιώσει ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκδίδει σχετική 
 βεβαίωση και ακολούθως είτε ή Υπηρεσία είτε Δικηγόρος της επιλογής του 
 χρεώστη, υποβάλλει αίτηση προς το Δικαστήριο για έκδοση σχετικού Διατάγματος 
 Απαλλαγής Οφειλών (ΔΑΟ).
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• Με την έκδοση του Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλών, ο χρεώστης απαλλάσσεται 
 από ανεξασφάλιστο χρέος το οποίο δεν υπερβαίνει τις €25,000, καθώς και από 
 οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις σε σχέση με αυτό, και το σύνολο των τόκων, 
 χρηματικών ρητρών και άλλων ποσών τα οποία, από την ημερομηνία αίτησης, 
 καθίστανται πληρωτέα σε σχέση με το εν λόγω χρέος.

• Εγγυητής ο οποίος εγγυήθηκε το χρέος που περιλαμβάνεται στο Διάταγμα 
 Απαλλαγής Οφειλών, απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με αυτό, 
 καθώς και σε σχέση με οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις σε σχέση με αυτό και 
 τυγχάνει της ίδιας προστασίας με το χρεώστη.

• Πιστωτές μπορούν να καταχωρήσουν ενστάσεις στο Δικαστήριο εντός ενός (1) έτους 
 από την έκδοση του Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλών.

• Σε περίπτωση που κατόπιν ένστασης πιστωτή το Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών 
 ακυρωθεί, ο χρεώστης είναι υπεύθυνος στο ακέραιο για τα ποσά που περιλαμβάνονταν 
 στο Διάταγμα, καθώς και για όλες τις συσσωρευμένες καθυστερήσεις, χρεώσεις και 
 τόκους κατά την περίοδο μέχρι την ακύρωση του Διατάγματος σε σχέση με τα εν 
 λόγω χρέη.
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Υποθετικά Σενάρια:

Σενάριο 1

Ο Ανδρέας έχει ένα ανεξασφάλιστο χρέος €25,000.Το καθαρό μηνιαίο εισόδημα του 
Ανδρέα αντιστοιχεί στο ποσό των €900. Ο Ανδρέας έχει ένα όχημα αξίας €3,500 και 
η εκτιμημένη αξία της περιουσίας του δεν υπερβαίνει το ποσό των €1,000 και δεν έχει 
εξαρτώμενα πρόσωπα. Το δάνειο του Ανδρέα είχε προσωπικά εγγυηθεί ο αδελφός του 
Γιάννης.

Ανάλυση:
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα του Ανδρέα: €900
Μείον 
Λογικά Έξοδα Διαβίωσης: €733,60
Καθαρό διαθέσιμο εισόδημα του Ανδρέα: €166,40

Συμπέρασμα:
Με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας ο Ανδρέας μπορεί να υποβάλει αίτηση στην 
Υπηρεσία Αφερεγγυότητας για να εξεταστεί το αίτημα του για απαλλαγή ολόκληρου του 
ποσού των €25,000. Αν ο Αντρέας απαλλαγεί από το χρέος των €25,000, απαλλάσσεται 
και ο αδελφός του ο Γιάννης από την υποχρέωση του ως εγγυητής.

Σενάριο 2

Ο Νικόλας έχει δύο ανεξασφάλιστα χρέη το ένα €15,000 και το άλλο €10,000.
Το καθαρό εισόδημα του Νικόλα αντιστοιχεί στο ποσό των €1,750. Ο Νικόλας είναι 
παντρεμένος με τη Δήμητρα η οποία δεν εργάζεται και έχουν ένα ανήλικο παιδί, το 
Στέφανο κάτω των 14 ετών και τη Δανάη 17 ετών. Η εκτιμημένη αξία της περιουσίας 
του Νικόλα δεν υπερβαίνει το ποσό των €1,000. Τα δάνεια του Νικόλα έχει εγγυηθεί η 
σύζυγος του Δήμητρα.



11

Ανάλυση:
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα του Νικόλα: €1,750
Λογικά Έξοδα Διαβίωσης: €1,687 
Καθαρό διαθέσιμο εισόδημα του Νικόλα: €63,00

Συμπέρασμα:
Με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας ο Νικόλας μπορεί να υποβάλει αίτηση στην 
Υπηρεσία Αφερεγγυότητας για να εξεταστεί το αίτημα του για απαλλαγή του ποσού 
από τα δύο δάνεια του το άθροισμα των οποίων αντιστοιχεί στις €25,000.Αν ο Νικόλας 
απαλλαγεί από τα χρέη των €25,000, απαλλάσσεται και η σύζυγος του Δήμητρα, από 
την υποχρέωση της ως εγγυήτρια.

Σενάριο 3

Ο Κωνσταντίνος έχει δύο δάνεια των €25,000 και είναι άνεργος, χωρισμένος και δεν 
έχει περιουσιακά στοιχεία η εκτιμημένη αξία των οποίων υπερβαίνει τα €1,000. Επίσης 
ο Κωνσταντίνος έχει ένα όχημα αξίας €4,000. Τα δάνεια του Κωνσταντίνου έχουν 
εγγυηθεί τα δύο του αδέλφια.

Συμπέρασμα:
Με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του Κωνσταντίνου, είναι επιλέξιμος για να υποβάλει 
αίτηση στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας για απαλλαγή του ποσού των €25,000 από το 
σύνολο των €50,000 που αντιστοιχεί στο σύνολο των δανείων του. Αν ο Κωνσταντίνος 
απαλλαγεί από τα δάνεια του, η απαλλαγή υπολογίζεται αναλογικά με τη διαγραφή 
€12,500 από το ένα δάνειο και €12,500 από το άλλο δάνειο. Τα δύο του αδέλφια θα 
έχουν το ίδιο όφελος έναντι των πιστωτών του Κωνσταντίνου.
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Σενάριο 4
Ο Μάριος είναι πτωχεύσας και έχει δάνεια των €25,000, είναι εργαζόμενος και το 
καθαρό μηνιαίο του εισόδημα ανέρχεται στα €1,000 και έχει περιουσιακά στοιχεία, 
η εκτιμημένη αξία των οποίων ξεπερνά τα €1,000.  Τον Μάριο τον έχει εγγυηθεί 
προσωπικά ο εξάδελφος του Γιώργος. 

Ανάλυση:
Καθαρό μηνιαίο εισόδημα του Μάριου: €1,000
Λογικά Έξοδα Διαβίωσης: €733,60 
Καθαρό διαθέσιμο εισόδημα του Μάριου: €266,40
 
Συμπέρασμα:
Ο Μάριος δεν είναι επιλέξιμος για υποβολή αίτησης ΔΑΟ στην Υπηρεσία 
Αφερεγγυότητας και δεν έχει δικαίωμα απαλλαγής για το ποσό των €25,000 αφού το 
υπόλοιπο των μηνιαίων απολαβών υπερβαίνει το ποσό των €200,00 και επιπλέον η 
εκτιμημένη αξία των περιουσιακών του στοιχείων ξεπερνά τα €1,000. Επίσης ο Μάριος 
δεν είναι επιλέξιμος για υποβολή αίτησης ΔΑΟ επειδή τελεί σε καθεστώς πτώχευσης.  
Ο Γιώργος, εγγυητής του Μάριου, θα παραμείνει υπόχρεος προς τους πιστωτές του.
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Σενάριο 5

Ο Μάρκος έχει ένα δάνειο €100,000 με υποθήκη το σπίτι του που έχει εκτιμημένη 
τρέχουσα αξία €80,000. Ο Μάρκος είναι εργαζόμενος και το καθαρό μηνιαίο του 
εισόδημα αντιστοιχεί στο ποσό των €1,700. Είναι παντρεμένος με την Μαρία και έχουν 
ένα ανήλικο παιδί ηλικίας 12 ετών. Η Μαρία δεν εργάζεται. Το δάνειο του Μάρκου έχει 
εγγυηθεί η σύζυγος του και ο πατέρας τους. 

Ανάλυση:
Δάνειο: €100,000
Αξία Ασφάλειας: €80,000
Έλλειμμα: €20,000
Καθαρό μηνιαίο εισόδημα του Μάρκου: €1,700
Λογικά Έξοδα Διαβίωσης: €1,320.28
Καθαρό διαθέσιμο εισόδημα του Μάρκου: €379,72

Συμπέρασμα:
Ο Μάρκος δεν είναι επιλέξιμος για υποβολή αίτησης ΔΑΟ επειδή διαθέτει περιουσιακά 
στοιχεία άνω των €1000, το οποίο είναι το σπίτι του με εκτιμημένη αξία €80.000 και το 
γεγονός ότι το χρέος του είναι ανεξασφάλιστο κατά €20.000 και πάλι δεν του δίνει το 
δικαίωμα για υποβολή αίτησης ΔΑΟ. Επιπλέον δεν είναι επιλέξιμος επειδή τα έσοδα 
του μετά την αφαίρεση των λογικών εξόδων διαβίωσης του, είναι περισσότερα από 
€200,00.

Αφού ο Μάρκος είναι αφερέγγυος απέναντι στους πιστωτές του, θα πρέπει να αποταθεί 
σε Σύμβουλο Αφερεγγυότητας ο οποίος μεταξύ άλλων θα μπορούσε να του προτείνει 
λύση στα πλαίσια ενός Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής (ΠΣΑ). Σε περίπτωση που 
το ΠΣΑ επιτύχει θα υπάρχει και ευνοϊκή μεταχείριση των εγγυητών του Μάρκου.



Διεύθυνση: Γωνία Γερασίμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου 19, 1075 Λευκωσία

Τηλ. 22 466510 • Φαξ. 22 466583 • Ιστοσελίδα: http://www.isc.gov.cy

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