
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                  Κ.Δ.Π. 367/2018 
Αρ. 5128, 18.12.2018 
Αριθμός 367 

Οι περί Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2018, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο,  δυνάμει του άρθρου 387(1) (ε) του περί Εταιρειών 
Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 
όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ   ______________

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 387(1)(ε) 

 Κεφ. 113. 
9 του 968 

76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 

19 του 1990 
46(I) του 1992 
96(I) του 1992 
41(I) του 1994 
15(I) του 1995 
21(I) του 1997 
82(I) του 1999 

149(I) του 1999 
2(I) του 2000 

135(I) του 2000 
151(I) του 2000 

76(I) του 2001 
70(I) του 2003 

167(I) του 2003 
92(I) του 2004 
24(I) του 2005 

129(I) του 2005 
130(I) του 2005 

98(I) του 2006 
124(I) του 2006 

70(I) του 2007 
71(I) του 2007 

131(I) του 2007 
186(I) του 2007 

87(I) του 2008 
41(I) του 2009 
49(I) του 2009 
99(I) του 2009 
42(I) του 2010 
60(I) του 2010 
88(I) του 2010 
53(I) του 2011 

117(I) του 2011 
145(I) του 2011 
157(I) του 2011 
198(I) του 2011 

64(I) του 2012 
98(I) του 2012 

190(Ι) του 2012 
203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013 
90(I) του 2013 
74(Ι) του 2014 
75(Ι) του 2014 
18(Ι) του 2015 
62(Ι) του 2015 
63(Ι) του 2015

 

       Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει της παραγράφου (ε) 
του εδαφίου (1) του άρθρου 387 του περί Εταιρειών Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:  
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89(I) του 2015 
120(I) του 2015 

40(I) του 2016 
90(I) του 2016 
97(I) του 2016 
17(Ι) του 2017 
33(I) του 2017 
51(I) του 2017 
37(Ι) του 2018 
83(Ι) του 2018 

149(Ι) του 2018.

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
7.7.2006.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης (SE) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018 και θα διαβάζονται μαζί με
τους περί Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) Κανονισμούς του 2006
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι
παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης (SE) Κανονισμοί του 2006 και 2018.

Τροποποίηση 
του Κανονισμού 2 
των βασικών 
κανονισμών. 

2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη
αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:

    “«ονοματολογία ΝACΕ (Nomenclature statistique des Activites economiques dans la 
Communaute Europeenne)» σημαίνει τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών 
δραστηριοτήτων  στην  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα   που  θεσπίστηκε  με  τον  Κανονισμό  (ΕΟΚ) 
αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική ονοματολογία 
τωνοικονομικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, όπως εκάστοτε τροποποιείται  
ή αντικαθίσταται·”. 

Τροποποίηση 
των βασικών 
κανονισμών με 
την προσθήκη 
νέου  
Κανονισμού 2Α. 

3. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Κανονισμό 2 αυτών,
του ακόλουθου νέου Κανονισμού 2Α:

    «2Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, ο έφορος δύναται μετά 
από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα, να 
αντικαταστήσει τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα που προβλέπεται στις πρόνοιες 
των Κανονισμών 29(1)(β), 29(2)(β), 29(3)(β), 30(1)(β), 31, 32(1), 33 και 46 με δημοσίευση 
σε ηλεκτρονική εφημερίδα την οποία διατηρεί και διαχειρίζεται ο έφορος, η οποία θα 
επιτρέπει στο κοινό την πρόσβαση και τη διαδικτυακή περιήγηση στις δημοσιευμένες 
πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του εφόρου και σε τέτοια περίπτωση κάθε αναφορά 
στους εν λόγω Κανονισμούς στην Επίσημη Εφημερίδα θα νοείται ότι αποτελεί αναφορά στην 
εν λόγω ηλεκτρονική εφημερίδα.». 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 42 
των βασικών 
κανονισμών. 

4. Ο Κανονισμός 42 των βασικών κανονισμών και ο πλαγιότιτλος αυτού, αντικαθίστανται από τον
ακόλουθο νέο Κανονισμό και πλαγιότιτλο:

«Μητρώο μελών 
του διοικητικού, 
διευθυντικού και 
εποπτικού 
οργάνου. 

42. Κάθε SE τηρεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της –

(α)  Στην περίπτωση μονιστικού συστήματος, μητρώο των μελών 
του διοικητικού οργάνου, και 

(β)   στην περίπτωση δυαδικού συστήματος, μητρώο των μελών του 
διευθυντικού και εποπτικού οργάνου, 

το οποίο τηρείται κατ’ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 192 του 
Νόμου, και παραδίδεται ή αποστέλλεται στον έφορο κοινοποίηση 
αλλαγής στα στοιχεία του μητρώου με τον τύπο ΕΔ7 του 
Παραρτήματος.». 

2145



Τροποποίηση 
των βασικών 
κανονισμών με 
την προσθήκη 
νέου 
 Κανονισμού 50. 

5. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη στο τέλος τους, αμέσως μετά τον 
Κανονισμό 49, του ακόλουθου νέου Κανονισμού 50:

«Επεξηγηματικές 
σημειώσεις. 

50. Ο Έφορος δύναται να εκδίδει επεξηγηματικές σημειώσεις, οδηγίες 
και άλλα στοιχεία αναφορικά με τη συμπλήρωση και καταχώριση των 
εντύπων που περιέχονται στο Παράρτημα των παρόντων Κανονισμών: 

    Νοείται ότι, τέτοιες επεξηγηματικές σημειώσεις, οδηγίες και άλλα 
στοιχεία δεν αποτελούν μέρος των εντύπων του Παραρτήματος και δεν 
υποβάλλονται μαζί με το αντίστοιχο απαιτούμενο έντυπο στον έφορο.». 

Τροποποίηση του 
Παραρτήματος 
των βασικών 
κανονισμών.  

6. Το Παράρτημα των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)  Με την προσθήκη κάτω από τη λέξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» της ακόλουθης λέξης και αριθμών: 

«(Κανονισμός 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 32, 35, 42, 43, 45, 46)»∙ και 

Παράρτημα. 

(β)   με την αντικατάσταση από το κείμενο αυτού που αρχίζει με τη λέξη «Κανονισμός», τη φράση 
«Τίτλος Τύπου» και τη φράση «Αριθμός Τύπου» (πρώτη γραμμή) και τελειώνει με τη φράση 
«Περιορισμένης Ευθύνης» και τα γράμματα και αριθμό «ΕΔ8» (τριαντακοστή πέμπτη 
γραμμή) καθώς και οι τύποι «ΕΔ1», «ΕΔ2», «ΕΔ2(Ι)», «ΕΔ2(ΙΙ)», «ΕΔ3», «ΕΔ4», «ΕΔ4(Ι)», 
«ΕΔ5», «ΕΔ6», «ΕΔ6(Ι)», «ΕΔ7», «ΕΔ8», «ΕΔ8(Ι)», «ΕΔ9», «ΕΔ10» και «ΕΔ11» αυτού, με 
τον Πίνακα Περιεχομένων και τα έντυπα «ΕΔ1», «ΕΔ2», «ΕΔ2(Ι)», «ΕΔ2(ΙΙ)», «ΕΔ3», «ΕΔ4», 
«ΕΔ4(Ι)», «ΕΔ5», «ΕΔ6», «ΕΔ6(Ι)», «ΕΔ7», «ΕΔ8», «ΕΔ8(Ι)», «ΕΔ9», «ΕΔ10», «ΕΔ11» και 
«ΕΔ12» που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα των παρόντων Κανονισμών. 

Έναρξη της 
ισχύος των 
παρόντων 
Κανονισμών. 

7. (1) Υπό την επιφύλαξη των προνοιών της παραγράφου (2), οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε 
ισχύ με τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα.

     (2) Οι πρόνοιες του Κανονισμού 6 τίθενται σε ισχύ με γνωστοποίηση του Εφόρου, η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
(Κανονισμός 6) 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Κανονισμός 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 32, 35, 42, 43, 45, 46) 

Πίνακας Περιεχομένων 

Αριθμός Εντύπου Τίτλος Εντύπου 
ΕΔ1 Σύσταση SE διά συγχωνεύσεως 
ΕΔ2 Σύσταση μητρικής SE 
ΕΔ2(Ι) Σχέδιο σύστασης μητρικής SE 
ΕΔ2(ΙΙ) Ικανοποίηση προϋποθέσεων σύστασης μητρικής SE από ημεδαπή εταιρεία/SE 
ΕΔ3 Σύσταση θυγατρικής SE 
ΕΔ4 Μετατροπή δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE 
ΕΔ4(Ι) Σχέδιο μετατροπής δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE 
ΕΔ5 Μεταφορά της SE στην Κυπριακή Δημοκρατία 
ΕΔ6 Μεταφορά της SE εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας 
ΕΔ6(Ι) Σχέδιο μεταφοράς της SE εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας 
ΕΔ7 Αλλαγές στα μέλη του εποπτικού οργάνου της  SE 
ΕΔ8 Μετατροπή της SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 
ΕΔ8(Ι) Ειδοποίηση σχεδίου μετατροπής της SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

ΕΔ9 Δήλωση φερεγγυότητας από τα μέλη της SE η οποία πρόκειται να μεταφερθεί εκτός Κυπριακής 
Δημοκρατίας  

ΕΔ10 Τροποποίηση καταστατικού της SE 

ΕΔ11 Κίνηση ή περάτωση διαδικασίας λύσης, εκκαθάριση, αφερεγγυότητα ή παύση πληρωμών, 
διαδικασία και απόφαση για τη συνέχιση της δραστηριότητας της SE 

ΕΔ12 Έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων ευρωπαϊκής δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 
Πιστοποιητικά 

Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας 
Πιστοποιητικό μετόχων 
Πιστοποιητικό μεταφοράς εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας  (εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας) 
Πιστοποιητικό μεταφοράς εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας (στην Κυπριακή Δημοκρατία) 
Πιστοποιητικό μετατροπής εταιρείας σε Δημόσια Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 
Πιστοποιητικό αξιωματούχων 
Πιστοποιητικό αξιωματούχων 
Πιστοποιητικό διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας 
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ΕΔ1 
Σύσταση SE διά 
συγχωνεύσεως 

(Σύμφωνα με τον Κανονισμό 3 των περί Ευρωπαϊκής Δημόσιας 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) Κανονισμών του 2006 

έως 2017)

Για επίσημη χρήση (ΤΕΕΕΠ σφραγίδα, ημερομηνία, κωδικός) 

Έντυπο ΕΔ1 Έκδοση     

Το έντυπο να συμπληρωθεί με εκτυπωμένους χαρακτήρες ή ευανάγνωστους χειρόγραφους χαρακτήρες στην ελληνική γλώσσα, εκτός σε 
περιπτώσεις ξένων ονομάτων και διευθύνσεων, σε μπλε ή μαύρο μελάνι με κεφαλαία γράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός εάν σημειώνονται με *.  

Στοιχεία SE δείτε σημείωση 1

Προτεινόμενο όνομα 
SE 

Φύση εργασίας 

Κωδικός φύσης 
εργασίας (NACE) 

Σύστημα διοίκησης Μονιστικό σύστημα Δυαδικό σύστημα 

Όνομα δείτε σημείωση 2 
Το προτεινόμενο όνομα περιέχει ευαίσθητες ή περιορισμένες λέξεις ή εκφράσεις και η έγκριση, κατά 
περίπτωση, έχει εξασφαλισθεί από την αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία ή άλλο σώμα και αντίγραφο της 
συγκατάθεσης τους επισυνάπτεται. 

Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου δείτε σημείωση 3

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 
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ΕΔ1 
Σύσταση SE διά συγχωνεύσεως 

Στοιχεία Συγχώνευσης δείτε σημείωση 4

Είδος συγχώνευσης Δια απορροφήσεως Δια συστάσεως καινούργιας SE 

Όνομα εταιρείας / SE 

Κράτος μέλος 
τήρησης μητρώου 

Αριθμός 
εγγραφής 

Διεύθυνση μητρώου όπου είναι καταχωρημένα τα έγγραφα της εταιρείας / SE 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας / SE 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Όνομα εταιρείας / 
SE  

Κράτος μέλος 
τήρησης μητρώου 

Αριθμός 
εγγραφής 

Διεύθυνση μητρώου όπου είναι καταχωρημένα τα έγγραφα της εταιρείας / SE 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας / SE 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 
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ΕΔ1 
Σύσταση SE διά συγχωνεύσεως 

 
 
 Mέλος Διοικητικού / Εποπτικού / Διευθυντικού Οργάνου  

δείτε σημείωση 5 

Ιδιότητα Γραμματέας 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα    Επώνυμο   
Όνομα                     
(λατ. Χαρακτήρες)  

 Επώνυμο (λατ. 
Χαρακτήρες)  

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

 Διαβατήριο  Ταυτότητα  Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 
 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

 Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

 

Υπηκοότητα (φ)  Ημερ. 
Γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

 Ναι  Όχι 
 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

 

Χώρα  

Συγκατάθεση  

Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ μέλος του  
 

 Διοικητικού οργάνου της εταιρείας.  
 

 Εποπτικού οργάνου της εταιρείας.  
 

 Διευθυντικού οργάνου της εταιρείας.  
 

Υπογραφή 
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ΕΔ1 
Σύσταση SE διά συγχωνεύσεως 

Mέλος Διοικητικού / Εποπτικού / Διευθυντικού Οργάνου 
δείτε σημείωση 6 

Ιδιότητα Διοικητικός Σύμβουλος 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα Επώνυμο 

Όνομα     
(λατ. Χαρακτήρες) 

Επώνυμο (λατ. 
Χαρακτήρες) 

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

Διαβατήριο Ταυτότητα Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

Υπηκοότητα (φ) 
Ημερ. 
Γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

Ναι Όχι 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Συγκατάθεση 

Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ μέλος του 

διοικητικού οργάνου της εταιρείας. 

Εποπτικού οργάνου της εταιρείας. 

Διευθυντικού οργάνου της εταιρείας. 

Υπογραφή 

Μετοχικό Κεφάλαιο* δείτε σημείωση 7

Τάξη μετοχών 
Αριθμός μετοχών για 
κάθε τάξη μετοχής 

Αριθμός μετοχών που 
εκδόθηκαν  

Ονομαστική αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό υπέρ/υπό το άρτιο 

Συνολική αξία ονομαστικού 
κεφαλαίου  

Συνολική αξία εκδοθέντος 
κεφαλαίου 
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ΕΔ1 
Σύσταση SE διά συγχωνεύσεως 

 
 
 Στοιχεία Μέλους δείτε σημείωση 8 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα (φ)    Επώνυμο (φ)  
Όνομα (λατ. 
Χαρακτήρες) (φ) 

 Επώνυμο (λατ. 
Χαρακτήρες) (φ)  

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

 Διαβατήριο  Ταυτότητα  Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 
 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

 Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

 

Υπηκοότητα (φ)  Ημερ. 
Γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Δημόσιος 
υπάλληλος (φ) 

 Ναι  Όχι 
 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Δήμος /   
Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Ποσό εγγύησης (ε) 
 
 

Ανάλυση των Μετοχών που Λαμβάνονται από το Μέλος 

Τάξη μετοχών 
Αριθμός 
μετοχών  

 
Όνομα/τα μετόχου/ων 
από κοινού * 
 

Ονομαστική 
αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό 
υπέρ/ υπό 
το άρτιο 

Πληρωθέν ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένου 
οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ/υπό το άρτιο 

Οφειλόμενο ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένο
υ οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ/υπό το άρτιο 
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ΕΔ1 
Σύσταση SE διά συγχωνεύσεως 

 
 

 
 

 Δήλωση Δικηγόρου δείτε σημείωση 9  

  

 
Δηλώνω και διαβεβαιώνω επίσημα και ειλικρινά ότι: 
 
1.Είµαι Δικηγόρος ή  ο/η εμπεπιστευμένος /η με την σύσταση της πιο πάνω προτεινόμενης SE σύμφωνα µε 
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 249/1977 του Συμβουλίου ή τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 5/1998 του Συμβουλίου,  
 
2.Έχει γίνει πλήρης συμμόρφωση µε όλες τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και των περί 
Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) Κανονισμών του 2006 οι οποίοι εφαρμόζουν 
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου σχετικά µε οποιαδήποτε θέματα τα οποία προηγούνται 
και απορρέουν από τη σύσταση της πιο πάνω Εταιρείας, εξαιρουμένων των ρυθμίσεων για το ρόλο των 
εργαζομένων που έχουν αποφασιστεί σύμφωνα µε τον περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά τον Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος του 2004 που εφαρμόζει τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 86/2001 του Συμβουλίου. 
 
Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής. 

Όνομα  Επώνυμο  
Αρ. μητρώου 
δικηγόρου 

 

Δικηγορική εταιρεία*  
Αριθμός εγγραφής 
δικηγορικής εταιρείας* 

 

Υπογραφή 

 
 
 
 
 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ΕΔ1 
Σύσταση SE διά συγχωνεύσεως 

 
 
 Δήλωση για τον Ρόλο των Εργαζόμενων δείτε σημείωση 10 

Είδος δήλωσης  Τύπος Α  Τύπος Β 
 

 
 
 Δήλωση για τον Ρόλο των Εργαζόμενων (Τύπος Α) δείτε σημείωση 10 

  

 
Δηλώνουμε και διαβεβαιώνουμε επίσημα και ειλικρινά ότι: 
 
1. Είμαστε εξουσιοδοτημένα µέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας και προτεινόμενο μέλος του 
διευθυντικού ή διοικητικού οργάνου της προτεινόμενης SE. 
 
2. Δεν υπάρχουν εκκρεμής διαφωνίες σύμφωνα µε τις ρυθμίσεις του περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού 
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά τον Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος του 2004 (Ν. 277(Ι)/2004) που 
εφαρμόζει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 86/2001 του Συμβουλίου ή σύμφωνα µε τις σχετικές νομοθεσίες των 
άλλων ενδιαφερόμενων Κρατών Μελών. 
 
3.Οι εταιρείες και/ή SE οι οποίες συγχωνεύθηκαν για την σύσταση έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 
τους σύμφωνα µε τον N. 277(I)/2004, και είτε: 
 

 έχει συναφθεί συμφωνία για το ρόλο των εργαζομένων σύμφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 277(I)/2004.  

 
 Ειδική διαπραγματευτική ομάδα η οποία έχει συγκροτηθεί σύμφωνα µε τα άρθρα 5 έως 10 του                                      

Ν. 277(Ι)/2004 έχει αποφασίσει σύμφωνα µε το άρθρο 8(5) του Ν. 277(Ι)/2004 να µην ξεκινήσει ή 
περατώσει διαπραγματεύσεις αλλά να βασίζεται στη κείμενη νομοθεσία περί ενημέρωσης και 
διαβούλευσης.  

 
 Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα και η διοίκηση της προτεινόμενης SE έχει συμφωνήσει να εφαρμόσει 

τις διατάξεις αναφοράς των άρθρων 12 έως 15 του Ν. 277(Ι)/2004.  

 
4. Τα εξουσιοδοτημένα µέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας επιβεβαιώνουν ότι η συμφωνία ή 
απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πιο πάνω έχει ληφθεί µε την πλειοψηφία που προνοείται στο 
άρθρο 8 του Ν. 277(Ι)/2004. 
 
Κάνουμε την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής. 

Θέση Εξουσιοδοτημένο µέλος της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας 

Όνομα  Επώνυμο  

Διά οργανισμό*  

Υπογραφή 

 
 
 
 
 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
         

Θέση Προτεινόμενο μέλος του διευθυντικού ή διοικητικού οργάνου της υπό σύσταση εταιρείας 

Όνομα  Επώνυμο  

Διά οργανισμό*  

Υπογραφή 

 
 
 
 
 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ΕΔ1 
Σύσταση SE διά συγχωνεύσεως 

Δήλωση για τον Ρόλο των Εργαζόμενων (Τύπος Β) δείτε σημείωση 10 

Δηλώνω και διαβεβαιώ επίσημα και ειλικρινά ότι: 

1. Είμαι προτεινόμενο μέλος του διευθυντικού ή διοικητικού οργάνου της προτεινόμενης SE.

2. Δεν υπάρχουν εκκρεμής διαφωνίες σύμφωνα µε τις ρυθμίσεις του περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά τον Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος του 2004 (Ν. 277(Ι)/2004) που 
εφαρμόζει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 86/2001 του Συμβουλίου ή σύμφωνα µε τις σχετικές νομοθεσίες των 
άλλων ενδιαφερόμενων Κρατών Μελών. 

3.Οι εταιρείες και/ή SE οι οποίες συγχωνεύθηκαν για την σύσταση έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις
τους σύμφωνα µε τον N. 277(I)/2004. 

4. Η προθεσμία για την περάτωση των διαπραγματεύσεων σύμφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 277(Ι)/2004 έχει
παρέλθει και καμιά συμφωνία δεν έχει γίνει και καμιά απόφαση δεν έχει ληφθεί σε σχέση µε τις επιλογές στην 
παράγραφο 2 της Δήλωσης Α πιο πάνω και οι διατάξεις αναφοράς των άρθρων 12 έως 15 του Ν. 277(Ι)/2004 
θα εφαρμόζονται. 

Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής. 

Θέση Προτεινόμενο μέλος του διευθυντικού ή διοικητικού οργάνου της υπό σύσταση εταιρείας

Όνομα Επώνυμο

Διά οργανισμό* 

Υπογραφή 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Στοιχεία Επικοινωνίας δείτε σημείωση 11

Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από το πρόσωπο που υποβάλλει το παρόν έγγραφο στον Έφορο Εταιρειών. 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα Επώνυμο

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 

Αριθμός κινητού 
τηλεφώνου* 

Παραλαβή εγγράφων 

Αρχείο Εφόρου Εταιρειών Ταχυδρομική Αποστολή στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας 

Ταχυδρομική Αποστολή στη Διεύθυνση που Αναγράφεται στα Στοιχεία Επικοινωνίας 
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ΕΔ1 
Σύσταση SE διά συγχωνεύσεως 

 
 

 

 Δήλωση δείτε σημείωση 12 

  
   Γραμματέας  Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο 

 

 
Δηλώνω και διαβεβαιώνω επίσημα και ειλικρινά ότι τα στοιχεία που περιλήφθηκαν στο παρόν έντυπο είναι 
αληθή και ορθά και ότι το έντυπο έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις.  
 
Είμαι προτεινόμενος διοικητικός σύμβουλος και/ή γραμματέας της εταιρείας και είμαι εξουσιοδοτημένος να 
υπογράψω και να υποβάλω το παρόν έντυπο, από όλα τα πρόσωπα που υπογράφουν το ιδρυτικό έγγραφο 
της υπό σύσταση εταιρείας.  
 
Επιβεβαιώνω ότι το συνολικό καλυφθέν κεφάλαιο της υπό σύσταση εταιρείας ανέρχεται τουλάχιστον στο 
ισότιμο των €120.000.  
 
Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής. 

  
   Γραμματέας  Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο 

 

(To be checked when the signatory is not a Greek speaker) 
 
I hereby confirm that I have sufficient understanding of the English language and that the contents of this 
form (including anything mentioned in the Greek version of this declaration) have been fully explained to me 
in English and/or any other language which I understand.  
I declare and confirm solemnly and honestly that the information provided in this form is true and accurate 
and that this form has been completed in accordance with the guidance notes.  
I make this declaration honestly believing that it is true.   
 

Όνομα  Επώνυμο  

Διά οργανισμό*  

Ιδιότητα   Προτεινόμενος Γραμματέας  Προτεινόμενος Διοικητικός Σύμβουλος 
 

Υπογραφή 

 
 
 
 
 

 
 Επισυνημμένα Έγγραφα δείτε σημείωση 13 

Καταστατικό και 
ιδρυτικό έγγραφο 

 Καταστατικό και/ή ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας που συγχωνεύεται. 
  

Μεταφράσεις * 

 Ένορκη δήλωση και καταστατικό έγγραφο μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα.* 
  

 Ένορκη δήλωση και μεταφρασμένο στα Ελληνικά και το πρωτότυπο καταστατικό έγγραφο σε ξένη 
γλώσσα. *   

 Ένορκη δήλωση και ιδρυτικό έγγραφο μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα.* 
  

 Ένορκη δήλωση και μεταφρασμένο στα Ελληνικά και το πρωτότυπο ιδρυτικό έγγραφο σε ξένη γλώσσα. 
*   

Διάταγμα  Αντίγραφο Διατάγματος Δικαστηρίου που επιβεβαιώνει ότι οι πρόνοιες του άρθρου 26 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αιρθμ.2157/2001 του Συμβουλίου έχουν εκπληρωθεί.    

Συγκαταθέσεις * 

 Αποδεικτικό έγκρισης από την αρμόδια σύμφωνα με τον οικείο νόμο εξουσιοδοτική αρχή,  ώστε ο 
δημόσιος υπάλληλος να κατέχει θέση μέλους του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου της 
εταιρείας που συγχωνεύεται.  
. 

 
 

 
 

Αποδεικτικό έγκρισης από την αρμόδια σύμφωνα με τον οικείο νόμο εξουσιοδοτική αρχή, για δημόσιο 
υπάλληλο ώστε να είναι μέλος στην εταιρεία.     

 Αποδεικτικό συγκατάθεσης για το προτεινόμενο όνομα της εταιρείας  
 

Πρόσθετα φύλλα*  

 Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τα στοιχεία συγχώνευσης (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . ) 
 

 Πρόσθετο φύλλο για τα στοιχεία των μελών του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου της υπό 
σύσταση SE (γραμματέα) (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . . ) 
   

 Πρόσθετο φύλλο για τα στοιχεία των μελών του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου της υπό 
σύσταση SE  (διοικητικού σύμβουλου) (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . . ) 
   

 Πρόσθετο φύλλο για το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . . ) 
 

 Πρόσθετο φύλλο για τα στοιχεία των μελών της εταιρείας (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . . ) 
 

Άλλα έγγραφα*   (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
.  
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ΕΔ1 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τα στοιχεία των εταιρειών που συγχωνεύονται 

 
 

 
 

 Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1 

Προτεινόμενο όνομα 
SE 

 

 
 Στοιχεία Συγχώνευσης δείτε σημείωση 4 

Είδος συγχώνευσης  Δια απορροφήσεως  Δια συστάσεως καινούργιας SE 
 

Όνομα εταιρείας / SE  
 
 

Κράτος μέλος 
τήρησης μητρώου 

 Αριθμός 
εγγραφής 

 

Διεύθυνση μητρώου όπου είναι καταχωρημένα τα έγγραφα της εταιρείας / SE 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας / SE  

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Όνομα εταιρείας / 
SE  

 
 

Κράτος μέλος 
τήρησης μητρώου  Αριθμός 

εγγραφής 
 

Διεύθυνση μητρώου όπου είναι καταχωρημένα τα έγγραφα της εταιρείας / SE 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας / SE  

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

 

2157



ΕΔ1 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τα στοιχεία μέλους του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου 

της υπό σύσταση SE (γραμματέας) 
 
 

 
 

 
 Στοιχεία SE δείτε σημείωση 1 

Προτεινόμενο όνομα 
SE 

 

 
 
 Mέλος Διοικητικού / Εποπτικού / Διευθυντικού Οργάνου  

δείτε σημείωση 5 

Ιδιότητα  Βοηθός Γραμματέας  Αναπληρωτής Γραμματέας 
 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα    Επώνυμο   
Όνομα                     
(λατ. χαρακτήρες)  

 Επώνυμο (λατ. 
χαρακτήρες)  

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

 Διαβατήριο  Ταυτότητα  Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 
 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

 Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

 

Υπηκοότητα (φ)  Ημερ. 
γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

 Ναι  Όχι 
 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

 

Συγκατάθεση  

Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ μέλος του  
 

 διοικητικού οργάνου της εταιρείας.  
 

 εποπτικού οργάνου της εταιρείας.  
 

 διευθυντικού οργάνου της εταιρείας.  
 

Υπογραφή   
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ΕΔ1 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τα στοιχεία μέλους του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου 

της υπό σύσταση SE (διοικητικός σύμβουλος) 

Στοιχεία SE δείτε σημείωση 1

Προτεινόμενο όνομα 
SE 

Mέλος Διοικητικού / Εποπτικού / Διευθυντικού Οργάνου 
δείτε σημείωση 6 

Ιδιότητα Διοικητικός Σύμβουλος Αναπληρωτής Διοικητικός Σύμβουλος 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα Επώνυμο 

Όνομα     
(λατ. χαρακτήρες) 

Επώνυμο (λατ. 
χαρακτήρες) 

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

Διαβατήριο Ταυτότητα Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

Υπηκοότητα (φ) 
Ημερ. 
γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

Ναι Όχι 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Συγκατάθεση 

Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ μέλος του 

διοικητικού οργάνου της εταιρείας.  

εποπτικού οργάνου της εταιρείας.  

διευθυντικού οργάνου της εταιρείας. 

Υπογραφή 

Στοιχεία προσώπου που αντικαθιστά 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ) 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 
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ΕΔ1 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1

Προτεινόμενο όνομα 
SE 

Μετοχικό Κεφάλαιο δείτε σημείωση 7

Τάξη μετοχών 
Αριθμός μετοχών για 
κάθε τάξη μετοχής 

Αριθμός μετοχών που 
εκδόθηκαν  

Ονομαστική αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό υπέρ/υπό το άρτιο 
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ΕΔ1 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τα στοιχεία των μελών 

 
 

 

 Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1 

Προτεινόμενο όνομα 
SE 

 

 
 Στοιχεία Μέλους δείτε σημείωση 8 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα (φ)    Επώνυμο (φ)  
Όνομα (λατ. 
Χαρακτήρες) (φ) 

 Επώνυμο (λατ. 
Χαρακτήρες)(φ)  

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

 Διαβατήριο  Ταυτότητα  Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 
 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

 Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

 

Υπηκοότητα (φ)  Ημερ. 
Γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Δημόσιος 
υπάλληλος (φ) 

 Ναι  Όχι 
 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Δήμος /   
Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Ποσό εγγύησης (ε) 
 
 

Ανάλυση των Μετοχών που Λαμβάνονται από το Μέλος 

Τάξη μετοχών 
Αριθμός 
μετοχών  

 
Όνομα/τα μετόχου/ων 
από κοινού * 
 

Ονομαστική 
αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό 
υπέρ/υπό 
το άρτιο 

Πληρωθέν ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένου 
οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ/υπό  το άρτιο 

Οφειλόμενο ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένο
υ οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ/υπό το άρτιο 
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ΕΔ2 
  

Σύσταση μητρικής SE 
(Σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί Ευρωπαϊκής Δημόσιας 

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) Κανονισμών του 2006 
έως 2017) 

 
 

 
Για επίσημη χρήση (ΤΕΕΕΠ σφραγίδα, ημερομηνία, κωδικός) 

 
 
 

 

Έντυπο ΕΔ2 Έκδοση      
 

Το έντυπο να συμπληρωθεί με εκτυπωμένους χαρακτήρες ή ευανάγνωστους χειρόγραφους χαρακτήρες στην ελληνική γλώσσα, εκτός σε 
περιπτώσεις ξένων ονομάτων και διευθύνσεων, σε μπλε ή μαύρο μελάνι με κεφαλαία γράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός εάν σημειώνονται με *.  
 

 
 Στοιχεία SE δείτε σημείωση 1 

Προτεινόμενο όνομα 
SE 

 

Φύση εργασίας  

Κωδικός φύσης 
εργασίας (NACE)  

Σύστημα διοίκησης  Μονιστικό σύστημα  Δυαδικό σύστημα 
 

 
 
 Όνομα δείτε σημείωση 2 

  
 

Το προτεινόμενο όνομα περιέχει ευαίσθητες ή περιορισμένες λέξεις ή εκφράσεις και η έγκριση, κατά 
περίπτωση, έχει εξασφαλισθεί από την αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία ή άλλο σώμα και αντίγραφο της 
συγκατάθεσης τους επισυνάπτεται 

 
 
 Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου δείτε σημείωση 3 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  
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ΕΔ2 
Σύσταση μητρικής SE 

 
 

 
 

 Στοιχεία εταιρειών / SE που προωθούν τη σύσταση        
μητρικής SE δείτε σημείωση 4 

Όνομα εταιρείας / SE  
 
 

Κράτος μέλος 
τήρησης μητρώου 

 Αριθμός 
εγγραφής 

 

Διεύθυνση μητρώου όπου είναι καταχωρημένα τα έγγραφα της εταιρείας / SE 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος *  Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 

/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας / SE  

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Στοιχεία προσώπου που συνέταξε έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 32(4) και (5) Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου  

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα (φ)    Επώνυμο (φ)  
Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

 Διαβατήριο  Ταυτότητα  Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 
 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

 Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

 

Υπηκοότητα (φ)  

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Ημερ. Σύνταξης 
έκθεσης 

Ημέρα Μήνας Έτος  
         

Ημερ δημοσίευσης 
σχεδίου σύστασης 

Ημέρα Μήνας Έτος  
         

Ημερ. Έγκρισης 
σχεδίου σύστασης 
από γεν. συνέλευση 

Ημέρα Μήνας Έτος  
         

Ημερ. Έγκρισης των 
ρυθμίσεων του ρόλου 
των εργαζομένων από 
τη γεν. συνέλευση * 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ΕΔ2 
Σύσταση μητρικής SE 

Στοιχεία εταιρειών / SE που προωθούν τη σύσταση 
μητρικής SE δείτε σημείωση 4

Όνομα εταιρείας / SE 

Κράτος μέλος 
τήρησης μητρώου 

Αριθμός 
εγγραφής 

Διεύθυνση μητρώου όπου είναι καταχωρημένα τα έγγραφα της εταιρείας / SE 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας / SE 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Στοιχεία προσώπου που συνέταξε έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 32(4) και (5) Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ)

Υπηκοότητα (φ) 

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

Διαβατήριο Ταυτότητα Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Ημερ. Σύνταξης 
έκθεσης 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Ημερ δημοσίευσης 
σχεδίου σύστασης 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Ημερ. Έγκρισης 
σχεδίου σύστασης 
από γεν. συνέλευση 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Ημερ. Έγκρισης των 
ρυθμίσεων του ρόλου 
των εργαζομένων από 
τη γεν. συνέλευση * 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ΕΔ2 
Σύσταση μητρικής SE 

 
 
 Mέλος Διοικητικού / Εποπτικού / Διευθυντικού Οργάνου  

δείτε σημείωση 5 

Ιδιότητα Γραμματέας 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα   Επώνυμο)  
Όνομα                     
(λατ. Χαρακτήρες)  

 Επώνυμο (λατ. 
Χαρακτήρες)   

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

 Διαβατήριο  Ταυτότητα  Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 
 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

 Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

 

Υπηκοότητα (φ)  Ημερ. 
Γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

 Ναι  Όχι 
 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

 

Συγκατάθεση  

Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ μέλος του  
 

 Διοικητικού οργάνου της εταιρείας.  
 

 Εποπτικού οργάνου της εταιρείας.  
 

 Διευθυντικού οργάνου της εταιρείας.  
 

Υπογραφή 
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ΕΔ2 
Σύσταση μητρικής SE 

 
 

 

 Mέλος Διοικητικού / Εποπτικού / Διευθυντικού Οργάνου  
δείτε σημείωση 6 

Ιδιότητα Διοικητικός Σύμβουλος 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα   Επώνυμο   
Όνομα                     
(λατ. Χαρακτήρες)  

 Επώνυμο (λατ. 
Χαρακτήρες)   

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

 Διαβατήριο  Ταυτότητα  Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 
 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

 Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

 

Υπηκοότητα (φ)  Ημερ. 
Γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

 Ναι  Όχι 
 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Συγκατάθεση  

Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ μέλος του  
 

 Διοικητικού οργάνου της εταιρείας.  
 

 Εποπτικού οργάνου της εταιρείας.  
 

 Διευθυντικού οργάνου της εταιρείας.  
 

Υπογραφή 

 
 
 
 
 

 
 Μετοχικό Κεφάλαιο* δείτε σημείωση 7 

Τάξη μετοχών  
Αριθμός μετοχών για  
κάθε τάξη μετοχής 

Αριθμός μετοχών που 
εκδόθηκαν  

Ονομαστική αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό υπέρ/υπό το άρτιο 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

Συνολική αξία ονομαστικού 
κεφαλαίου  

 
Συνολική αξία 
εκδοθέντος κεφαλαίου 
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ΕΔ2 
Σύσταση μητρικής SE 

 
 
 
 Στοιχεία Μέλους δείτε σημείωση 8 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα (φ)    Επώνυμο (φ)  
Όνομα (λατ. 
Χαρακτήρες) (φ)  Επώνυμο (λατ. 

Χαρακτήρες) (φ)  
Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

 Διαβατήριο  Ταυτότητα  Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 
 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

 Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

 

Υπηκοότητα (φ)  Ημερ. 
Γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Δημόσιος 
υπάλληλος (φ) 

 Ναι  Όχι 
 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Δήμος /   
Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Ποσό εγγύησης (ε) 
 
 

Ανάλυση των Μετοχών που Λαμβάνονται από το Μέλος 

Τάξη μετοχών 
Αριθμός 
μετοχών  

 
Όνομα/τα μετόχου/ων 
από κοινού * 
 

Ονομαστική 
αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό 
υπέρ/υπό 
το άρτιο 

Πληρωθέν ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένου 
οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ/υπό το άρτιο 

Οφειλόμενο ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένο
υ οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ/υπό το άρτιο 
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ΕΔ2 
Σύσταση μητρικής SE 

Δήλωση Δικηγόρου δείτε σημείωση 9 

Δηλώνω και διαβεβαιώ επίσημα και ειλικρινά ότι: 

1.Είµαι Δικηγόρος ή  ο/η εμπεπιστευμένος /η με την σύσταση της πιο πάνω προτεινόμενης SE σύμφωνα µε
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 249/1977 του Συμβουλίου ή τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 5/1998 του Συμβουλίου, 

2.Έχει γίνει πλήρης συμμόρφωση µε όλες τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και των περί
Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) Κανονισμών του 2006 οι οποίοι εφαρμόζουν 
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου σχετικά µε οποιαδήποτε θέματα τα οποία προηγούνται 
και απορρέουν από τη σύσταση της πιο πάνω Εταιρείας, εξαιρουμένων των ρυθμίσεων για το ρόλο των 
εργαζομένων που έχουν αποφασιστεί σύμφωνα µε τον περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος του 2004 που εφαρμόζει τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 86/2001 του Συμβουλίου. 

Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής. 

Όνομα Επώνυμο

Αρ. μητρώου 
δικηγόρου 

Δικηγορική εταιρεία* 

Αριθμός εγγραφής 
δικηγορικής εταιρείας* 

Υπογραφή 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ΕΔ2 
Σύσταση μητρικής SE 

 
 

 

 
 Δήλωση για το Ρόλο των Εργαζόμενων δείτε σημείωση 10    

Είδος δήλωσης  Τύπος Α  Τύπος Β 
 

 
 
 Δήλωση για το Ρόλο των Εργαζόμενων (Τύπος Α) δείτε σημείωση 10  

  

 
Δηλώνουμε και διαβεβαιώνουμε επίσημα και ειλικρινά ότι: 
 
1. Είμαστε εξουσιοδοτημένα µέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας και προτεινόμενο Μέλος του 
διευθυντικού / διοικητικού οργάνου της προτεινόμενης SE. 
 
2. Δεν υπάρχουν εκκρεμείς διαφωνίες σύμφωνα µε τις ρυθμίσεις του περί της Συμπλήρωσης του 
Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος του 2004 (Ν. 
277(Ι)/2004) που εφαρμόζει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 86/2001 του Συμβουλίου ή σύμφωνα µε τις σχετικές 
νομοθεσίες των άλλων ενδιαφερόμενων Κρατών Μελών. 
 
3.Οι εταιρείες και/ή SE οι οποίες προωθούν τη σύσταση έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους 
σύμφωνα µε το N. 277(I)/2004, και είτε: 
 

 έχει συναφθεί συμφωνία για το ρόλο των εργαζομένων σύμφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 277(I)/2004.  
 

 Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα η οποία έχει συγκροτηθεί σύμφωνα µε τα άρθρα 5 έως 10 του                                      
Ν. 277(Ι)/2004 έχει αποφασίσει σύμφωνα µε το άρθρο 8(5) του Ν. 277(Ι)/2004 να µην ξεκινήσει ή 
περατώσει διαπραγματεύσεις αλλά να βασίζεται στη κείμενη νομοθεσία περί ενημέρωσης και 
διαβούλευσης.   

 

 Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα και η διοίκηση της προτεινόμενης SE έχει συμφωνήσει να εφαρμόσει 
τις διατάξεις αναφοράς των άρθρων 12 έως 15 του Ν. 277(Ι)/2004.  

 
4. Τα εξουσιοδοτημένα µέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας επιβεβαιώνουν ότι η συμφωνία ή 
απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πιο πάνω έχει ληφθεί µε την πλειοψηφία που προνοείται στο 
άρθρο 8 του Ν. 277(Ι)/2004. 
 
Κάνουμε την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής. 

Θέση Εξουσιοδοτημένο µέλος της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας 

Όνομα  Επώνυμο  

Διά οργανισμό*  

Υπογραφή 

 
 
 
 
 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
         

Θέση Προτεινόμενο μέλος του διευθυντικού / διοικητικού οργάνου της υπό σύσταση εταιρείας 

Όνομα  Επώνυμο  

Διά οργανισμό*  

Ιδιότητα  Διοικητικός Σύμβουλος  Γραμματέας 
 

Υπογραφή 

 
 
 
 
 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ΕΔ2 
Σύσταση μητρικής SE 

 
 
 
 Δήλωση για το Ρόλο των Εργαζόμενων (Τύπος Β) δείτε σημείωση 10  

  

 
Εκ μέρους της SE η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα, δηλώνω και διαβεβαιώνω επίσημα και ειλικρινά ότι: 
 
1. Δεν υπάρχουν εκκρεμείς διαφωνίες σύμφωνα µε τις ρυθμίσεις του περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού 
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος του 2004 (Ν. 277(Ι)/2004) που 
εφαρμόζει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 86/2001 του Συμβουλίου ή σύμφωνα µε τις σχετικές νομοθεσίες των 
άλλων ενδιαφερόμενων Κρατών Μελών, και 
 
2. Οι εταιρείες και/ή SE οι οποίες προωθούν τη σύσταση έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους 
σύμφωνα µε το N. 277(I)/2004, και 
 
3. Η προθεσμία για την περάτωση των διαπραγματεύσεων σύμφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 277(Ι)/2004 έχει 
παρέλθει και καμιά συμφωνία δεν έχει γίνει και καμιά απόφαση δεν έχει ληφθεί σε σχέση µε τις επιλογές στην 
παράγραφο 3 της Δήλωσης Α πιο πάνω και οι διατάξεις αναφοράς των άρθρων 12 έως 15 του Ν. 277(Ι)/2004 
θα εφαρμόζονται. 
 
Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής. 

Θέση Προτεινόμενο μέλος του διευθυντικού / διοικητικού οργάνου της υπό σύσταση εταιρείας 

Όνομα  Επώνυμο  

Διά οργανισμό*  

Ιδιότητα  Διοικητικός Σύμβουλος  Γραμματέας 
 

Υπογραφή 

 
 
 
 
 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ΕΔ2 
Σύσταση μητρικής SE 

Δήλωση από Μέλος Διοικητικού / Διευθυντικού Οργάνου δείτε

σημείωση 11

Δηλώνω και διαβεβαιώνω επίσημα και ειλικρινά ότι: 

1.Είμαι μέλος του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου της υπό σύσταση εταιρείας.

2. Σύμφωνα µε το Άρθρο 32(2) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου (ο «Κανονισμός») το
σχέδιο των όρων σύστασης της SE καταρτίστηκε από τις εταιρείες και/ή SE οι οποίες προωθούν τη σύσταση 
οι οποίες αναφέρονται στην ενότητα «Στοιχεία εταιρειών / SE που προωθούν τη σύστασης μητρικής SE» και η
κάθε αναφερόμενη εταιρεία και SE δημοσιεύει το σχέδιο σύστασης σύμφωνα µε τον Κανονισμό και µε 
οποιεσδήποτε άλλες προβλέψεις των κρατών μελών των εταιρειών και SE οι οποίες προωθούν τη σύσταση 
στην ημερομηνία που αναφέρεται για την κάθε εταιρείας / SE στην Ενότητα «Στοιχεία εταιρειών / SE που 
προωθούν τη σύστασης μητρικής SE», και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο «Ημερ. Δημοσίευσης σχεδίου
σύστασης».  

3. Σύμφωνα με το Άρθρο 32(4) και (5) οι Εκθέσεις συντάχτηκαν την ημερομηνία που αναφέρεται στην Ενότητα
«Στοιχεία εταιρειών / SE που προωθούν τη σύστασης μητρικής SE», και πιο συγκεκριμένο στο πεδίο «Ημερ. 
Σύνταξης έκθεσης» από το πρόσωπο τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στην ενότητα «Στοιχεία εταιρειών
/ SE που προωθούν τη σύστασης μητρικής SE», και πιο συγκεκριμένα στην υποενότητα «Στοιχεία προσώπου
που συνέταξε έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 32(4) και (5) Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου».  

4. Οι γενικές συνελεύσεις των εταιρειών και/ή SE οι οποίες προωθούν τη σύσταση στις οποίες εγκρίθηκαν τα
σχέδια σύστασης έλαβαν χώρο την ημερομηνία που αναγράφεται στην ενότητα «Στοιχεία εταιρειών / SE που 
προωθούν τη σύστασης μητρικής SE», και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο «Ημερ. Έγκρισης σχεδίου σύστασης
από γεν. συνέλευση». 

5. Οι γενικές συνελεύσεις των εταιρειών και/ή SE οι οποίες προωθούν τη σύσταση:

δεν επιφύλαξαν το δικαίωμα να εξαρτήσουν την καταχώριση της SE στο Μητρώο από τη ρητή εκ μέρους 
της έγκριση των ρυθμίσεων του ρόλου των εργαζομένων σύμφωνα µε το Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 86/2001 
του Συμβουλίου, ή  

επιφύλαξαν το δικαίωμα να εξαρτήσουν την καταχώριση της SE στο Μητρώο από τη ρητή εκ μέρους της 
έγκριση των ρυθμίσεων του ρόλου των εργαζομένων σύμφωνα µε το Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 86/2001 του 
Συμβουλίου και έλαβαν χώρα την ημερομηνία που αναφέρεται στην ενότητα «Στοιχεία εταιρειών / SE 
που προωθούν τη σύστασης μητρικής SE», και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο «Ημερ. Έγκρισης των
ρυθμίσεων του ρόλου των εργαζομένων από τη γεν. συνέλευση *».

6. Σύμφωνα µε το Άρθρο 32 του Κανονισμού δόθηκε στους μετόχους των εταιρειών και/ή SE οι οποίες
προωθούν τη σύσταση προθεσμία τριών μηνών, από την ημερομηνία κατά την οποία οριστικοποιείται το 
σχέδιο σύστασης, προκειμένου να ανακοινώσουν στις εταιρείες και/ή SE οι οποίες προωθούν τη σύσταση την 
πρόθεση τους να εισφέρουν τις μετοχές ή τα μερίδια τους. 

7. Οι μέτοχοι των εταιρειών και/ή SE οι οποίες προωθούν τη σύσταση έχουν εισφέρει το ελάχιστο ποσοστό
των μετοχών ή μεριδίων κάθε εταιρείας και/ή SE σύμφωνα µε το σχέδιο σύστασης. 

8. Κάθε µια από τις εταιρείες και/ή SE οι οποίες προωθούν τη σύσταση είτε:
(α) έχει την καταστατική έδρα της και κεντρική διοίκηση της στην Κοινότητα, ή  
(β) (µόνο στη περίπτωση εταιρειών οι οποίες προωθούν τη σύσταση) η κεντρική της διοίκηση δεν είναι στην 
Κοινότητα, έχει συσταθεί σύμφωνα µε το δίκαιο Κράτους Μέλους στο οποίο έχει και την καταστατική έδρα της 
και διατηρεί πραγματικό και συνεχή δεσμό µε την οικονομία Κράτους Μέλους. 

8. Τουλάχιστον δυο από τις εταιρείες και/ή SE οι οποίες προωθούν τη σύσταση μητρικής SE

διέπονται από το δίκαιο διαφορετικών Κρατών Μελών, ή 

τουλάχιστον από διετίας έχουν θυγατρική εταιρεία η οποία διέπεται από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους 
ή έχει υποκατάστημα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος.

9. Τα στοιχεία που περιλήφθηκαν στο παρόν έντυπο είναι αληθή και ορθά και ότι το έντυπο έχει συμπληρωθεί
σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις. 

10. Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος να υπογράψω και να υποβάλω το παρόν έντυπο, από όλες τις εταιρείες /
SE που προωθούν τη σύσταση της εταιρείας. 

11. Το συνολικό καλυφθέν κεφάλαιο της υπό σύσταση εταιρείας ανέρχεται τουλάχιστον στο ισότιμο των
€120.000. 

12. Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη δήλωση είναι σωστές και ακριβείς .
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ΕΔ2 
Σύσταση μητρικής SE 

 
 

 

το έντυπο έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις.  

  
 

To be checked when the signatory is not a Greek speaker) 
 
I hereby confirm that I have sufficient understanding of the English language and that the contents of this form 
(including anything mentioned in the Greek version of this declaration) have been fully explained to me in 
English and/or any other language which I understand.  
I declare and confirm solemnly and honestly that the information provided in this form is true and accurate 
and that this form has been completed in accordance with the guidance notes.  
I make this declaration honestly believing that it is true.   

Όνομα  Επώνυμο  

Διά οργανισμό*  

Ιδιότητα 

 Διοικητικός Σύμβουλος  Γραμματέας  Μέλος Διοικητικού Οργάνου της SE 
 

 Μέλος Διευθυντικού Οργάνου της SE 
 

 Μέλος Εποπτικού Οργάνου της SE 
 

Υπογραφή 

 
 
 
 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
         

 
 
 Στοιχεία Επικοινωνίας δείτε σημείωση 12 

 Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από το πρόσωπο που υποβάλλει το παρόν έγγραφο στον Έφορο Εταιρειών.  

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα (φ)    Επώνυμο (φ)  
Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν)  Αριθμός 

εγγραφής (ν) 
 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 

 
Αριθμός κινητού 
τηλεφώνου* 

 

Παραλαβή εγγράφων  

 Αρχείο Εφόρου Εταιρειών  Ταχυδρομική Αποστολή στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας 
 

 Ταχυδρομική Αποστολή στη Διεύθυνση που Αναγράφεται στα Στοιχεία Επικοινωνίας  
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ΕΔ2 
Σύσταση μητρικής SE 

Επισυνημμένα Έγγραφα δείτε σημείωση 13

Καταστατικό και 
ιδρυτικό έγγραφο Καταστατικό και/ή ιδρυτικό έγγραφο της υπό σύσταση θυγατρικής SE. 

‘Έκθεση Γραπτή έκθεση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σύμφωνα µε το άρθρο 32(4) και (5) του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου. 

Ψήφισμα* 

Αντίγραφο των ψηφισμάτων (των εταιρειών και/ή SE) µε τα οποία εγκρίνεται το σχέδιο σύστασης της 
µμητρικής SE σύμφωνα µε το άρθρο 32(6) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου. 
Αντίγραφο των ψηφισμάτων των εταιρειών και/ή SE οι οποίες προωθούν τη σύσταση µε τα οποία 
δίνεται ρητή έγκριση για το ρόλο των εργαζομένων. *  

Μεταφράσεις * 

Ένορκη δήλωση και καταστατικό έγγραφο της υπό σύσταση εταιρείας μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα.* 

Ένορκη δήλωση και μεταφρασμένο στα Ελληνικά και το πρωτότυπο καταστατικό έγγραφο της υπό 
σύσταση εταιρείας σε ξένη γλώσσα. * 

Ένορκη δήλωση και ιδρυτικό έγγραφο της υπό σύσταση εταιρείας μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα.* 

Ένορκη δήλωση και μεταφρασμένο στα Ελληνικά και το πρωτότυπο ιδρυτικό έγγραφο της υπό σύσταση 
σε ξένη γλώσσα. * 
Ένορκη δήλωση και αντίγραφο των ψηφισμάτων (των εταιρειών και/ή SE) µε τα οποία εγκρίνεται το 
σχέδιο σύστασης της μητρικής SE σύμφωνα µε το άρθρο 32(6) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 
του Συμβουλίου μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα. * 
. Ένορκη δήλωση και μεταφρασμένα στα Ελληνικά και τα πρωτότυπα ψηφίσματα (των εταιρειών και/ή 
SE) µε τα οποία εγκρίνεται το σχέδιο σύστασης της µμητρικής SE σύμφωνα µε το άρθρο 32(6) του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου σε ξένη γλώσσα. * 
. Ένορκη δήλωση και αντίγραφο των ψηφισμάτων των εταιρειών και/ή SE οι οποίες προωθούν τη 
σύσταση µε τα οποία δίνεται ρητή έγκριση για το ρόλο των εργαζομένων μεταφρασμένο σε άλλη 
γλώσσα. * 
. Ένορκη δήλωση και μεταφρασμένα στα Ελληνικά και τα πρωτότυπα ψηφίσματα των εταιρειών και/ή SE
οι οποίες προωθούν τη σύσταση µε τα οποία δίνεται ρητή έγκριση για το ρόλο των εργαζομένων σε 
ξένη γλώσσα. * 
. 

Συγκαταθέσεις* 

Αποδεικτικό έγκρισης από την αρμόδια σύμφωνα με τον οικείο νόμο εξουσιοδοτική αρχή,  ώστε ο 
δημόσιος υπάλληλος να κατέχει θέση μέλους του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου της 
υπό σύσταση εταιρείας,. 
Αποδεικτικό έγκρισης από την αρμόδια σύμφωνα με τον οικείο νόμο εξουσιοδοτική αρχή,  ώστε ο 
δημόσιος υπάλληλος να είναι μέλος στην εταιρεία.  

Αποδεικτικό συγκατάθεσης για το προτεινόμενο όνομα της εταιρείας. 

Πρόσθετα φύλλα* 

Πρόσθετο φύλλο για τα στοιχεία των εταιρειών / SE που προωθούν τη σύσταση 
(αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . ). 
Πρόσθετο φύλλο για τα στοιχεία των μελών του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου της υπό 
σύσταση SE (γραμματέα) (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . . ) 
 Πρόσθετο φύλλο για τα στοιχεία των μελών του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου της υπό 
σύσταση SE (διοικητικού σύμβουλου) (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . . ) 
 Πρόσθετο φύλλο για το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . . ) 

Πρόσθετο φύλλο για τα στοιχεία των μελών της εταιρείας (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . . ) 

Άλλα έγγραφα* (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) 
. .
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ΕΔ2 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τα στοιχεία εταιρειών / SE που προωθούν τη σύσταση της μητρικής SE 

Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1

Προτεινόμενο όνομα 
SE 

Στοιχεία εταιρειών / SE που προωθούν τη σύσταση 
μητρικής SE δείτε σημείωση 4

Όνομα εταιρείας / SE 

Κράτος μέλος 
τήρησης μητρώου 

Αριθμός 
εγγραφής 

Διεύθυνση μητρώου όπου είναι καταχωρημένα τα έγγραφα της εταιρείας / SE 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας / SE 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Στοιχεία προσώπου που συνέταξε έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 32(4) και (5) Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ)

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

Διαβατήριο Ταυτότητα Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

Υπηκοότητα (φ) 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Ημερ. Σύνταξης 
έκθεσης 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Ημερ δημοσίευσης 
σχεδίου σύστασης 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Ημερ. Έγκρισης 
σχεδίου σύστασης 
από γεν. συνέλευση 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Ημερ. Έγκρισης των 
ρυθμίσεων του ρόλου 
των εργαζομένων από 
τη γεν. συνέλευση * 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ΕΔ2 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με στοιχεία μελών του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου της 

υπό σύσταση SE (γραμματέας) 

Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1

Προτεινόμενο όνομα 
SE 

Mέλος Διοικητικού / Εποπτικού / Διευθυντικού Οργάνου 
δείτε σημείωση 5 

Ιδιότητα Βοηθός Γραμματέας Αναπληρωτής Γραμματέας 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα Επώνυμο 

Όνομα     
(λατ. χαρακτήρες) 

Επώνυμο (λατ. 
χαρακτήρες)

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

Διαβατήριο Ταυτότητα Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

Υπηκοότητα (φ) 
Ημερ. 
γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

Ναι Όχι 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

Συγκατάθεση 

Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ μέλος του 

διοικητικού οργάνου της εταιρείας. 

εποπτικού οργάνου της εταιρείας. 

διευθυντικού οργάνου της εταιρείας. 

Υπογραφή 
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ΕΔ2 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με στοιχεία μελών του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου της 

υπό σύσταση SE (διοικητικός σύμβουλος) 

Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1

Προτεινόμενο όνομα 
SE 

Mέλος Διοικητικού / Εποπτικού / Διευθυντικού Οργάνου 
δείτε σημείωση 6 

Ιδιότητα Διοικητικός Σύμβουλος Αναπληρωτής Διοικητικός Σύμβουλος 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα Επώνυμο 

Όνομα     
(λατ. χαρακτήρες) 

Επώνυμο (λατ. 
χαρακτήρες) 

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

Διαβατήριο Ταυτότητα Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

Υπηκοότητα (φ) 
Ημερ. 
γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

Ναι Όχι 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Συγκατάθεση 

Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ μέλος του 

διοικητικού οργάνου της εταιρείας.  

εποπτικού οργάνου της εταιρείας.  

διευθυντικού οργάνου της εταιρείας. 

Υπογραφή 

Στοιχεία προσώπου που αντικαθιστά 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ) 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 
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ΕΔ2 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

 
 

 
 

 Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1 

Προτεινόμενο όνομα 
SE 

 

 
 
 Μετοχικό Κεφάλαιο δείτε σημείωση 7 

Τάξη μετοχών  
Αριθμός μετοχών για  
κάθε τάξη μετοχής 

Αριθμός μετοχών που 
εκδόθηκαν  

Ονομαστική αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό υπέρ/υπό το άρτιο 
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ΕΔ2 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τα στοιχεία των μελών 

 
 

 
 

 Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1 

Προτεινόμενο όνομα 
SE 

 

 
 Στοιχεία Μέλους δείτε σημείωση 8 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα (φ)    Επώνυμο (φ)  
Όνομα (λατ. 
Χαρακτήρες) (φ) 

 Επώνυμο (λατ. 
Χαρακτήρες)(φ)  

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

 Διαβατήριο  Ταυτότητα  Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 
 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

 Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

 

Υπηκοότητα (φ)  Ημερ. 
Γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Δημόσιος 
υπάλληλος (φ) 

 Ναι  Όχι 
 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Δήμος /   
Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Ποσό εγγύησης (ε) 
 
 

Ανάλυση των Μετοχών που Λαμβάνονται από το Μέλος 

Τάξη μετοχών 
Αριθμός 
μετοχών  

 
Όνομα/τα μετόχου/ων 
από κοινού * 
 

Ονομαστική 
αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό 
υπέρ/υπό 
το άρτιο 

Πληρωθέν ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένου 
οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ/υπό το άρτιο 

Οφειλόμενο ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένο
υ οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ/υπό το άρτιο 
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ΕΔ2(I) 
Σχέδιο σύστασης μητρικής SE 

(Σύμφωνα με τον Κανονισμό 29(2) των περί Ευρωπαϊκής 
Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) Κανονισμών 

του 2006 έως 2017)  

Για επίσημη χρήση (ΤΕΕΕΠ σφραγίδα, ημερομηνία, κωδικός) 

Έντυπο ΕΔ2(I) Έκδοση   

Το έντυπο να συμπληρωθεί με εκτυπωμένους χαρακτήρες ή ευανάγνωστους χειρόγραφους χαρακτήρες στην ελληνική γλώσσα, εκτός σε 
περιπτώσεις ξένων ονομάτων και διευθύνσεων, σε μπλε ή μαύρο μελάνι με κεφαλαία γράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός εάν σημειώνονται με *.  

 Στοιχεία Εταιρείας / SE δείτε σημείωση 1 
Αριθμός εταιρείας / SE 

Όνομα εταιρείας / SE 

Δήλωση Αξιωματούχου Εταιρείας / Μέλους του Διοικητικού / 
Διευθυντικού Οργάνου της SE δείτε σημείωση 2

Δηλώνω και διαβεβαιώνω επίσημα και ειλικρινά ότι τα στοιχεία που περιλήφθηκαν στο παρόν έντυπο είναι 
αληθή και ορθά και ότι το έντυπο έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις.  

Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος να υπογράψω και να υποβάλω το παρόν έντυπο, από την ως άνω αριθμό 
και όνομα εταιρεία / SE που προωθεί τη σύσταση μητρικής SE.  

Σύμφωνα µε το Άρθρο 32(3) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 αντίγραφο του σχεδίου των όρων 
σύστασης της πιο πάνω μητρικής SE επισυνάπτεται. 

Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής.

To be checked when the signatory is not a Greek speaker) 

I hereby confirm that I have sufficient understanding of the English language and that the contents of this form 
(including anything mentioned in the Greek version of this declaration) have been fully explained to me in 
English and/or any other language which I understand.  
I declare and confirm solemnly and honestly that the information provided in this form is true and accurate 
and that this form has been completed in accordance with the guidance notes.  
I make this declaration honestly believing that it is true.   

Ιδιότητα 

Διοικητικός Σύμβουλος Γραμματέας Μέλος Διοικητικού Οργάνου της SE 

Μέλος Διευθυντικού Οργάνου της SE 

Όνομα Επώνυμο

Διά οργανισμό* 

Υπογραφή 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ΕΔ2(I) 
Σχέδιο σύστασης μητρικής SE 

Στοιχεία Επικοινωνίας δείτε σημείωση 3

Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από το πρόσωπο που υποβάλλει το παρόν έγγραφο στον Έφορο Εταιρειών. 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ)

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 

Αριθμός κινητού 
τηλεφώνου* 

Επισυνημμένα Έγγραφα δείτε σημείωση 4

Σχέδιο Σχέδιο όρων συστατικής πράξης μητρικής SE. 

Μεταφράσεις * 
Ένορκη δήλωση και σχέδιο όρων συστατικής πράξης μητρικής SE μεταφρασμένο στα ελληνικά και το 
πρωτότυπο σε άλλη γλώσσα.* 

Άλλα έγγραφα* (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) 
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ΕΔ2(IΙ) 
Ικανοποίηση προϋποθέσεων 

σύστασης μητρικής SE από 
ημεδαπή εταιρεία / SE 

(Σύμφωνα με τον Κανονισμό 32 των περί Ευρωπαϊκής 
Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) Κανονισμών 

του 2006 έως 2017)

Για επίσημη χρήση (ΤΕΕΕΠ σφραγίδα, ημερομηνία, κωδικός) 

Έντυπο ΕΔ2(II) Έκδοση     

Το έντυπο να συμπληρωθεί με εκτυπωμένους χαρακτήρες ή ευανάγνωστους χειρόγραφους χαρακτήρες στην ελληνική γλώσσα, εκτός σε 
περιπτώσεις ξένων ονομάτων και διευθύνσεων, σε μπλε ή μαύρο μελάνι με κεφαλαία γράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός εάν σημειώνονται με *.  

 Στοιχεία Εταιρείας / SE δείτε σημείωση 1 
Αριθμός εταιρείας / SE 

Όνομα εταιρείας / SE 

Προτεινόμενο Όνομα 
της SE  

Δήλωση Αξιωματούχου Εταιρείας / Μέλους του Διοικητικού / 
Διευθυντικού Οργάνου της SE δείτε σημείωση 2

Δηλώνω και διαβεβαιώνω επίσημα και ειλικρινά ότι τα στοιχεία που περιλήφθηκαν στο παρόν έντυπο είναι 
αληθή και ορθά και ότι το έντυπο έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις.  

Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος να υπογράψω και να υποβάλω το παρόν έντυπο, ως ειδοποίηση 
ικανοποίησης των προϋποθέσεων για τη σύσταση μητρικής SE από ημεδαπή εταιρεία / SE, σύμφωνα µε το 
άρθρο 33(2) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου.  

Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής. 

To be checked when the signatory is not a Greek speaker 

I hereby confirm that I have sufficient understanding of the English language and that the contents of this form 
(including anything mentioned in the Greek version of this declaration) have been fully explained to me in 
English and/or any other language which I understand.  
I declare and confirm solemnly and honestly that the information provided in this form is true and accurate 
and that this form has been completed in accordance with the guidance notes.  
I make this declaration honestly believing that it is true.   

Ιδιότητα 

Διοικητικός Σύμβουλος Γραμματέας Μέλος Διοικητικού Οργάνου της SE 

Μέλος Διευθυντικού Οργάνου της SE 

Όνομα Επώνυμο

Διά οργανισμό* 

Υπογραφή 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ΕΔ2(IΙ) 
Ικανοποίηση προϋποθέσεων σύστασης μητρικής SE 

 
 

 
 

 

 Στοιχεία Επικοινωνίας δείτε σημείωση 3 

 Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από το πρόσωπο που υποβάλλει το παρόν έγγραφο στον Έφορο Εταιρειών.  

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα (φ)    Επώνυμο (φ)  
Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο  

 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 

 
Αριθμός κινητού 
τηλεφώνου* 
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ΕΔ3 
Σύσταση θυγατρικής SE 

(Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 5 και 7(1) των περί 
Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) 

Κανονισμών του 2006 έως 2017) 

Για επίσημη χρήση (ΤΕΕΕΠ σφραγίδα, ημερομηνία, κωδικός) 

Έντυπο ΕΔ3 Έκδοση     

Το έντυπο να συμπληρωθεί με εκτυπωμένους χαρακτήρες ή ευανάγνωστους χειρόγραφους χαρακτήρες στην ελληνική γλώσσα, εκτός σε 
περιπτώσεις ξένων ονομάτων και διευθύνσεων, σε μπλε ή μαύρο μελάνι με κεφαλαία γράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός εάν σημειώνονται με *.  

Στοιχεία SE δείτε σημείωση 1

Προτεινόμενο όνομα 
της SE 

Φύση εργασίας 

Κωδικός φύσης 
εργασίας (NACE) 

Σύστημα διοίκησης Μονιστικό σύστημα Δυαδικό σύστημα 

Όνομα δείτε σημείωση 2 
Το προτεινόμενο όνομα περιέχει ευαίσθητες ή περιορισμένες λέξεις ή εκφράσεις και η έγκριση, κατά 
περίπτωση, έχει εξασφαλισθεί από την αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία ή άλλο σώμα και αντίγραφο της 
συγκατάθεσης τους επισυνάπτεται. 

Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου δείτε σημείωση 3

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 
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ΕΔ3 
Σύσταση θυγατρικής SE 

 
 

 

 Στοιχεία SE / Εταιρειών / Νομικών Προσώπων τα οποία 
καλύπτουν το  κεφάλαιο των μετοχών τους δείτε σημείωση 4 

Όνομα εταιρείας / SE 
/ νομικού προσώπου  

 
 

Κράτος μέλος 
τήρησης μητρώου 

 Αριθμός 
εγγραφής 

 

Διεύθυνση μητρώου όπου είναι καταχωρημένα τα έγγραφα της SE / εταιρείας  / νομικού προσώπου 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος *  Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 

/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου της SE / εταιρείας / νομικού προσώπου  

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

 
 
 

 Στοιχεία SE / Εταιρειών / Νομικών Προσώπων τα οποία 
καλύπτουν το  κεφάλαιο των μετοχών τους δείτε σημείωση 4 

Όνομα εταιρείας / SE 
/ νομικού προσώπου  

 
 

Κράτος μέλος 
τήρησης μητρώου 

 Αριθμός 
εγγραφής 

 

Διεύθυνση μητρώου όπου είναι καταχωρημένα τα έγγραφα της SE / εταιρείας  / νομικού προσώπου 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου της SE / εταιρείας / νομικού προσώπου  

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος *  Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 

/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

 
 
 

2184



ΕΔ3 
Σύσταση θυγατρικής SE 

Mέλος Διοικητικού / Εποπτικού / Διευθυντικού Οργάνου της SE 
δείτε σημείωση 5 

Ιδιότητα Γραμματέας 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα Επώνυμο 

Όνομα     
(λατ. χαρακτήρες) 

Επώνυμο (λατ. 
χαρακτήρες) 

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

Διαβατήριο Ταυτότητα Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

Υπηκοότητα (φ) 
Ημερ. 
γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

Ναι Όχι 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

Συγκατάθεση 

Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ μέλος του 

διοικητικού οργάνου της SE. 

εποπτικού οργάνου της SE. 

διευθυντικού οργάνου της SE. 

Υπογραφή 

2185



ΕΔ3 
Σύσταση θυγατρικής SE 

 
 

 

 Mέλος Διοικητικού / Εποπτικού / Διευθυντικού Οργάνου της SE 
δείτε σημείωση 6 

Ιδιότητα Διοικητικός Σύμβουλος 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα (φ)    Επώνυμο (φ)  
Όνομα                     
(λατ. χαρακτήρες) (φ) 

 Επώνυμο (λατ. 
χαρακτήρες) (φ)  

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

 Διαβατήριο  Ταυτότητα  Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 
 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

 Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

 

Υπηκοότητα (φ)  Ημερ. 
γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

 Ναι  Όχι 
 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Συγκατάθεση  

Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ μέλος του  
 

 διοικητικού οργάνου της SE.  
 

 εποπτικού οργάνου της SE.  
 

 διευθυντικού οργάνου της SE.  
 

Υπογραφή 

 
 
 
 
 

 
 Μετοχικό Κεφάλαιο* δείτε σημείωση 7 

Τάξη μετοχών  
Αριθμός μετοχών για  
κάθε τάξη μετοχής 

Αριθμός μετοχών που 
εκδόθηκαν  

Ονομαστική αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό υπέρ το άρτιο 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

Συνολική αξία ονομαστικού 
κεφαλαίου  

 
Συνολική αξία 
εκδοθέντος κεφαλαίου 
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ΕΔ3 
Σύσταση θυγατρικής SE 

Στοιχεία Μέλους δείτε σημείωση 8

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ)

Όνομα (λατ. 
Χαρακτήρες) (φ) 

Επώνυμο (λατ. 
Χαρακτήρες) (φ)

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

Διαβατήριο Ταυτότητα Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

Υπηκοότητα (φ) 
Ημερ. 
Γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Δημόσιος 
υπάλληλος (φ) 

Ναι Όχι 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Δήμος / 
Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Ποσό εγγύησης (ε) 

Ανάλυση των Μετοχών που Λαμβάνονται από το Μέλος 

Τάξη μετοχών 
Αριθμός 
μετοχών 

Όνομα/τα μετόχου/ων 
από κοινού *

Ονομαστική 
αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό υπέρ 
το άρτιο 

Πληρωθέν ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένου 
οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ το άρτιο  

Οφειλόμενο ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένο
υ οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ το άρτιο 
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ΕΔ3 
Σύσταση θυγατρικής SE 

 
 

 

 
 Δήλωση Δικηγόρου δείτε σημείωση 9  

  

 
Δηλώνω και διαβεβαιώνω επίσημα και ειλικρινά ότι: 
 
1.Είµαι ο/η δικηγόρος  ο/η εμπιστευόμενος με τη σύσταση της πιο πάνω προτεινόμενης SE, σύμφωνα µε τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 249/1977 του Συμβουλίου ή τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 5/1998 του Συμβουλίου,  
 
2.Έχει γίνει πλήρης συμμόρφωση µε όλες τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και των περί 
Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) Κανονισμών του 2006, οι οποίες εφαρμόζουν 
τα Άρθρα 35 και 36 ή το Άρθρο 3(2) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου σχετικά µε 
οποιαδήποτε θέματα τα οποία προηγούνται και απορρέουν από τη σύσταση της πιο πάνω Εταιρείας, 
εξαιρουμένων των ρυθμίσεων για το ρόλο των εργαζομένων που έχουν αποφασιστεί σύμφωνα µε τον περί της 
Συμπλήρωσης του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος 
του 2004 που εφαρμόζει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 86/2001 του Συμβουλίου. 
 
Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής. 

Όνομα  Επώνυμο  
Αρ. μητρώου 
δικηγόρου 

 

Δικηγορική εταιρεία*  
Αριθμός εγγραφής 
δικηγορικής εταιρείας* 

 

Υπογραφή 

 
 
 
 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ΕΔ3 
Σύσταση θυγατρικής SE 

 
 

 

 Δήλωση για το Ρόλο των Εργαζόμενων δείτε σημείωση 10    

Είδος δήλωσης  Τύπος Α  Τύπος Β 
 

 
 
 Δήλωση για το Ρόλο των Εργαζόμενων (Τύπος Α) δείτε σημείωση 10  

  

 
Δηλώνουμε και διαβεβαιώνουμε επίσημα και ειλικρινά ότι: 
 
1. Είμαστε εξουσιοδοτημένα µέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας και προτεινόμενο Μέλος του 
διευθυντικού / διοικητικού οργάνου της προτεινόμενης SE. 
 
2. Δεν υπάρχουν εκκρεμείς διαφωνίες σύμφωνα µε τις ρυθμίσεις του περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού 
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος του 2004 (Ν. 277(Ι)/2004) που 
εφαρμόζει τον Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 86/2001 του Συμβουλίου ή σύμφωνα µε τις σχετικές νομοθεσίες των 
άλλων ενδιαφερόμενων Κρατών Μελών. 
 
3. Οι SE και/ή εταιρείες και/ή νομικά πρόσωπα τα οποία καλύπτουν το κεφάλαιο των μετοχών της SE έχουν 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το N. 277(I)/2004, και είτε: 
 
 

 έχει συναφθεί συμφωνία για το ρόλο των εργαζομένων σύμφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 277(I)/2004.  
 

 η ειδική διαπραγματευτική ομάδα η οποία έχει συγκροτηθεί σύμφωνα µε τα άρθρα 5 έως 10 του                                      
Ν. 277(Ι)/2004 έχει αποφασίσει σύμφωνα µε το άρθρο 8(5) του Ν. 277(Ι)/2004 να µην ξεκινήσει ή 
περατώσει διαπραγματεύσεις αλλά να βασίζεται στη κείμενη νομοθεσία περί ενημέρωσης και 
διαβούλευσης.   

 

 η ειδική διαπραγματευτική ομάδα και η διοίκηση της προτεινόμενης SE έχει συμφωνήσει να εφαρμόσει 
τις διατάξεις αναφοράς των άρθρων 12 έως 15 του Ν. 277(Ι)/2004.  

 
4. Τα εξουσιοδοτημένα µέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας επιβεβαιώνουν ότι η συμφωνία ή 
απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 πιο πάνω έχει ληφθεί µε την πλειοψηφία που προνοείται στο 
άρθρο 8 του Ν. 277(Ι)/2004. 
 
Κάνουμε την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής. 

Θέση Εξουσιοδοτημένο µέλος της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας 

Όνομα  Επώνυμο  

Διά οργανισμό*  

Υπογραφή 

 
 
 
 
 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
         

Θέση Προτεινόμενο μέλος του διευθυντικού / διοικητικού οργάνου της υπό σύσταση θυγατρικής SE 

Όνομα  Επώνυμο  

Διά οργανισμό*  

Ιδιότητα  Διοικητικός Σύμβουλος  Γραμματέας 
 

Υπογραφή 

 
 
 
 
 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ΕΔ3 
Σύσταση θυγατρικής SE 

Δήλωση για το Ρόλο των Εργαζόμενων (Τύπος Β) δείτε σημείωση 10 

Εκ μέρους της SE η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα, δηλώνω και διαβεβαιώ επίσημα και ειλικρινά ότι: 

1. Δεν υπάρχουν εκκρεμείς διαφωνίες σύμφωνα µε τις ρυθμίσεις του περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος του 2004 (Ν. 277(Ι)/2004) που 
εφαρμόζει τον Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 86/2001 του Συμβουλίου ή σύμφωνα µε τις σχετικές νομοθεσίες των 
άλλων ενδιαφερόμενων Κρατών Μελών, και 

2. Οι SE και/ή εταιρείες και/ή νομικά πρόσωπα τα οποία καλύπτουν το κεφάλαιο των μετοχών της SE έχουν
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα µε το N. 277(I)/2004, και 

3. Η προθεσμία για την περάτωση των διαπραγματεύσεων σύμφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 277(Ι)/2004 έχει
παρέλθει και καμιά συμφωνία δεν έχει γίνει και καμιά απόφαση δεν έχει ληφθεί σε σχέση µε τις επιλογές στην 
παράγραφο 3 της Δήλωσης Α πιο πάνω και οι διατάξεις αναφοράς των άρθρων 12 έως 15 του Ν. 277(Ι)/2004 
θα εφαρμόζονται. 

Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής. 

Θέση Προτεινόμενο μέλος του διευθυντικού / διοικητικού οργάνου της υπό σύσταση θυγατρικής SE

Όνομα Επώνυμο

Διά οργανισμό* 

Ιδιότητα Διοικητικός Σύμβουλος Γραμματέας 

Υπογραφή 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ΕΔ3 
Σύσταση θυγατρικής SE 

 
 

 

 Δήλωση από Μέλος Διοικητικού / Διευθυντικού Οργάνου  
 δείτε σημείωση 11 

 
  

 

 
Δηλώνω και διαβεβαιώνω επίσημα και ειλικρινά ότι: 
 
1. Κάθε µια από τις SE, εταιρείες και/ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οι οποίες καλύπτουν το 
κεφάλαιο των μετοχών της προτεινόμενης SE είτε: 
 

 Έχει την καταστατική έδρα της και κεντρική διοίκησή της στην Κοινότητα, ή.  

  

 Η κεντρική της διοίκηση δεν είναι στην Κοινότητα, έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους 
μέλους στο οποίο έχει και την καταστατική έδρα της και διατηρεί πραγματικό και συνεχή δεσμό με την 
οικονομία του κράτους μέλους.  

 
2. Τα στοιχεία που περιλήφθηκαν στο παρόν έντυπο είναι αληθή και ορθά και το έντυπο έχει συμπληρωθεί 
σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις.  
 
3. Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος να υπογράψω και να υποβάλω το παρόν έντυπο, από όλες τις SE / 
εταιρείες / νομικά πρόσωπα τα οποία καλύπτουν το κεφάλαιο μετοχών της SE.  
 
4. Το συνολικό καλυφθέν κεφάλαιο της υπό σύσταση θυγατρικής SE ανέρχεται τουλάχιστον στο ισότιμο των 
€120.000.  
 
5. Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής.  

  
 

To be checked when the signatory is not a Greek speaker) 
 
I hereby confirm that I have sufficient understanding of the English language and that the contents of this form 
(including anything mentioned in the Greek version of this declaration) have been fully explained to me in 
English and/or any other language which I understand.  
I declare and confirm solemnly and honestly that the information provided in this form is true and accurate 
and that this form has been completed in accordance with the guidance notes.  
I make this declaration honestly believing that it is true.   

Όνομα  Επώνυμο  

Διά οργανισμό*  

Ιδιότητα  Διοικητικός Σύμβουλος  Γραμματέας 
 

Υπογραφή 

 
 
 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ΕΔ3 
Σύσταση θυγατρικής SE 

 
 

 
 

 
 Στοιχεία Επικοινωνίας δείτε σημείωση 12 

 Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από το πρόσωπο που υποβάλλει το παρόν έγγραφο στον Έφορο Εταιρειών.  

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα (φ)    Επώνυμο (φ)  
Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο  

 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 

 
Αριθμός κινητού 
τηλεφώνου* 

 

Παραλαβή εγγράφων  

 Αρχείο Εφόρου Εταιρειών  Ταχυδρομική Αποστολή στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας 
 

 Ταχυδρομική Αποστολή στη Διεύθυνση που Αναγράφεται στα Στοιχεία Επικοινωνίας   
 

 
 Επισυνημμένα Έγγραφα δείτε σημείωση 13 

Καταστατικό και 
ιδρυτικό έγγραφο  

 Καταστατικό και/ή ιδρυτικό έγγραφο της υπό σύσταση θυγατρικής SE. 
  

Έγγραφο σύστασης  Έγγραφο σύστασης της υπό σύσταση θυγατρικής SE. 
  

Ψήφισμα  Αντίγραφο των ψηφισμάτων των SE και/ή εταιρειών και/ή νομικών προσώπων που καλύπτουν το 
κεφάλαιο των μετοχών τους µε τα οποία δίνεται ρητή έγκριση για το ρόλο των εργαζομένων.   

 
 
Μεταφράσεις*  

 Ένορκη δήλωση και ιδρυτικό και/ή καταστατικό έγγραφο μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα.* 
  

 Ένορκη δήλωση και μεταφρασμένο στα Ελληνικά και το πρωτότυπο ιδρυτικό και/ή καταστατικό έγγραφο 
σε ξένη γλώσσα. *   

 Ένορκη δήλωση και συστατικό έγγραφο της υπό σύσταση θυγατρικής SE μεταφρασμένο σε άλλη 
γλώσσα.*   

 Ένορκη δήλωση και μεταφρασμένο στα Ελληνικά και το πρωτότυπο συστατικό έγγραφο της υπό 
σύσταση θυγατρικής SE σε ξένη γλώσσα. *   

 Ένορκη δήλωση και ψήφισμα μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα.* 
  

 Ένορκη δήλωση και μεταφρασμένο στα Ελληνικά και το πρωτότυπο ψήφισμα σε ξένη γλώσσα. * 
  

Συγκαταθέσεις * 

 Αποδεικτικό συγκατάθεσης για το προτεινόμενο όνομα της εταιρείας. 
  

 Αποδεικτικό έγκρισης από την αρμόδια σύμφωνα με τον οικείο νόμο εξουσιοδοτική αρχή,  ώστε ο 
δημόσιος υπάλληλος να κατέχει θέση μέλους του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου της 
υπό σύσταση θυγατρικής SE.  

 

 Αποδεικτικό έγκρισης από την αρμόδια σύμφωνα με τον οικείο νόμο εξουσιοδοτική αρχή,  ώστε ο 
δημόσιος υπάλληλος να είναι μέλος στην εταιρεία.    

Πρόσθετα φύλλα* 

 Πρόσθετο φύλλο για τα στοιχεία των SE / εταιρειών / νομικών προσώπων τα οποία καλύπτουν το 
κεφάλαιο των μετοχών της SE (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . ).   

 Πρόσθετο φύλλο για τα στοιχεία των μελών του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου της υπό 
σύσταση SE (γραμματέα) (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . . ) 
   

 Πρόσθετο φύλλο για τα στοιχεία των μελών του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου της υπό 
σύσταση SE  (διοικητικού σύμβουλου) (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . . ) 
   

 Πρόσθετο φύλλο για το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . . )  
 

 Πρόσθετο φύλλο για τα στοιχεία των μελών της εταιρείας (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . . ) 
 

Άλλα έγγραφα*   (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
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ΕΔ3 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με στοιχεία των SE / εταιρειών / νομικών προσώπων τα οποία καλύπτουν 

το κεφάλαιο των μετοχών της SE 
 
 

 
 

 Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1 

Προτεινόμενο όνομα 
της SE 

 

 
 
 

 Στοιχεία SE / Εταιρειών / Νομικών Προσώπων τα οποία 
καλύπτουν το  κεφάλαιο των μετοχών τους δείτε σημείωση 4 

Όνομα εταιρείας / SE 
/ νομικού προσώπου  

 
 

Κράτος μέλος 
τήρησης μητρώου 

 Αριθμός 
εγγραφής 

 

Διεύθυνση μητρώου όπου είναι καταχωρημένα τα έγγραφα της SE / εταιρείας  / νομικού προσώπου 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου της SE / εταιρείας / νομικού προσώπου  

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  
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ΕΔ3 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με στοιχεία μελών του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου της 

υπό σύσταση SE (γραμματέας) 

Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1

Προτεινόμενο όνομα 
SE 

Mέλος Διοικητικού / Εποπτικού / Διευθυντικού Οργάνου 
δείτε σημείωση 5 

Ιδιότητα Βοηθός Γραμματέας Αναπληρωτής Γραμματέας 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα Επώνυμο 

Όνομα     
(λατ. χαρακτήρες) 

Επώνυμο (λατ. 
χαρακτήρες)

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

Διαβατήριο Ταυτότητα Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

Υπηκοότητα (φ) 
Ημερ. 
γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

Ναι Όχι 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

Συγκατάθεση 

Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ μέλος του 

διοικητικού οργάνου της εταιρείας. 

εποπτικού οργάνου της εταιρείας. 

διευθυντικού οργάνου της εταιρείας. 

Υπογραφή 
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ΕΔ3 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με στοιχεία μελών του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου της 

υπό σύσταση SE (διοικητικός σύμβουλος) 
 
 

 
 

 Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1 

Προτεινόμενο όνομα 
της SE 

 

 
 
 Mέλος Διοικητικού / Εποπτικού / Διευθυντικού Οργάνου  

δείτε σημείωση 6 

Ιδιότητα  Διοικητικός Σύμβουλος   Αναπληρωτής Διοικητικός Σύμβουλος  
 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα    Επώνυμο   
Όνομα                     
(λατ. χαρακτήρες)  

 Επώνυμο (λατ. 
χαρακτήρες)   

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

 Διαβατήριο  Ταυτότητα  Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 
 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

 Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

 

Υπηκοότητα (φ)  Ημερ. 
γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

 Ναι  Όχι 
 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Συγκατάθεση  

Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ μέλος του  
 

 διοικητικού οργάνου της εταιρείας.  
 

 εποπτικού οργάνου της εταιρείας.  
 

 διευθυντικού οργάνου της εταιρείας.  
 

Υπογραφή  

Στοιχεία προσώπου που αντικαθιστά  

Όνομα (φ)    Επώνυμο (φ)  
Όνομα οργανισμού 
(ν) 
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ΕΔ3 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

 
 

 
 

 Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1 

Προτεινόμενο όνομα 
της SE 

 

 
 Μετοχικό Κεφάλαιο δείτε σημείωση 7 

Τάξη μετοχών  
Αριθμός μετοχών για  
κάθε τάξη μετοχής 

Αριθμός μετοχών που 
εκδόθηκαν  

Ονομαστική αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό υπέρ το άρτιο 
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ΕΔ3 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τα στοιχεία των μελών 

 
 

 
 

 Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1 

Προτεινόμενο όνομα 
SE 

 

 
 Στοιχεία Μέλους δείτε σημείωση 8 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα (φ)    Επώνυμο (φ)  
Όνομα (λατ. 
Χαρακτήρες) (φ) 

 Επώνυμο (λατ. 
Χαρακτήρες)(φ)  

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

 Διαβατήριο  Ταυτότητα  Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 
 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

 Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

 

Υπηκοότητα (φ)  Ημερ. 
Γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Δημόσιος 
υπάλληλος (φ) 

 Ναι  Όχι 
 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Δήμος /   
Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Ποσό εγγύησης (ε) 
 
 

Ανάλυση των Μετοχών που Λαμβάνονται από το Μέλος 

Τάξη μετοχών 
Αριθμός 
μετοχών  

 
Όνομα/τα μετόχου/ων 
από κοινού * 
 

Ονομαστική 
αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό υπέρ 
το άρτιο 

Πληρωθέν ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένου 
οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ το άρτιο  

Οφειλόμενο ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένου 
οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ το άρτιο 
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ΕΔ4 
Μετατροπή δημόσιας εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης σε SE 

(Σύμφωνα με τον Κανονισμό 6 των περί Ευρωπαϊκής Δημόσιας 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) Κανονισμών του 2006 

έως 2017) 

Για επίσημη χρήση (ΤΕΕΕΠ σφραγίδα, ημερομηνία, κωδικός) 

Έντυπο ΕΔ4 Έκδοση     

Το έντυπο να συμπληρωθεί με εκτυπωμένους χαρακτήρες ή ευανάγνωστους χειρόγραφους χαρακτήρες στην ελληνική γλώσσα, εκτός σε 
περιπτώσεις ξένων ονομάτων και διευθύνσεων, σε μπλε ή μαύρο μελάνι με κεφαλαία γράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός εάν σημειώνονται με *.  

Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1 

 Αριθμός εγγραφής 
εταιρείας  

ΗΕ 
Όνομα εγγεγραμμένης 
εταιρείας 

Στοιχεία SE δείτε σημείωση 2

Προτεινόμενο όνομα 
της SE 

Ημερ. έγκρισης 
σχεδίου μετατροπής 
από τη γεν. 
συνέλευση 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Ημερ. έκδοσης 
πιστοποιητικού από 
εμπειρογνώμονες 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Ημερ. έγκρισης 
καταστατικού της SE 
από τη γεν. 
συνέλευση 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Φύση εργασίας 

Κωδικός φύσης 
εργασίας (NACE) 

Σύστημα διοίκησης Μονιστικό σύστημα Δυαδικό σύστημα 

Όνομα δείτε σημείωση 3 
Το προτεινόμενο όνομα περιέχει ευαίσθητες ή περιορισμένες λέξεις ή εκφράσεις και η έγκριση, κατά 
περίπτωση, έχει εξασφαλισθεί από την αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία ή άλλο σώμα και αντίγραφο της 
συγκατάθεσης τους επισυνάπτεται. 
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ΕΔ4 
Μετατροπή δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE 

 
 
 Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου δείτε σημείωση 4 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

 
 

 
 Mέλος Διοικητικού / Εποπτικού / Διευθυντικού Οργάνου  

δείτε σημείωση 5 

Ιδιότητα Γραμματέας 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα  Επώνυμο   
Όνομα                     
(λατ. χαρακτήρες)  

 Επώνυμο (λατ. 
χαρακτήρες)  

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

 Διαβατήριο  Ταυτότητα  Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 
 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

 Αριθμός 
εγγράφου (φ)  

Υπηκοότητα (φ)  Ημερ. 
γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

 Ναι  Όχι 
 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος *  Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 

/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

 

Συγκατάθεση   

Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ μέλος του  
 

 διοικητικού οργάνου της εταιρείας.  
 

 εποπτικού οργάνου της εταιρείας.  
 

 διευθυντικού οργάνου της εταιρείας.  
 

Υπογραφή 
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ΕΔ4 
Μετατροπή δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE 

 
 

 

 Mέλος Διοικητικού / Εποπτικού / Διευθυντικού Οργάνου  
δείτε σημείωση 6 

Ιδιότητα Διοικητικός Σύμβουλος 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα   Επώνυμο   
Όνομα                     
(λατ. χαρακτήρες)  

 Επώνυμο (λατ. 
χαρακτήρες)   

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

 Διαβατήριο  Ταυτότητα  Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 
 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

 Αριθμός 
εγγράφου (φ)  

Υπηκοότητα (φ)  Ημερ. 
γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

 Ναι  Όχι 
 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Συγκατάθεση  

Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ μέλος του  
 

 διοικητικού οργάνου της εταιρείας.  
 

 εποπτικού οργάνου της εταιρείας.  
 

 διευθυντικού οργάνου της εταιρείας.  
 

Υπογραφή 

 
 
 
 
 

 
 Μετοχικό Κεφάλαιο* δείτε σημείωση 7 

Τάξη μετοχών  
Αριθμός μετοχών για  
κάθε τάξη μετοχής 

Αριθμός μετοχών που 
εκδόθηκαν  

Ονομαστική αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό υπέρ/υπό το άρτιο 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

Συνολική αξία ονομαστικού 
κεφαλαίου  

 
Συνολική αξία 
εκδοθέντος κεφαλαίου 
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ΕΔ4 
Μετατροπή δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE 

Στοιχεία Μέλους δείτε σημείωση 8

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ)

Όνομα (λατ. 
Χαρακτήρες) (φ) 

Επώνυμο (λατ. 
Χαρακτήρες) (φ)

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

Διαβατήριο Ταυτότητα Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

Αριθμός 
εγγράφου (φ)

Υπηκοότητα (φ) 
Ημερ. 
Γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Δημόσιος 
υπάλληλος (φ) 

Ναι Όχι 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Δήμος / 
Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Ποσό εγγύησης (ε) 

Ανάλυση των Μετοχών που Λαμβάνονται από το Μέλος 

Τάξη μετοχών 
Αριθμός 
μετοχών 

Όνομα/τα μετόχου/ων 
από κοινού *

Ονομαστική 
αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό 
υπέρ/υπό 
το άρτιο 

Πληρωθέν ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένου 
οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ/υπό το άρτιο 

Οφειλόμενο ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένο
υ οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ/υπό το άρτιο 
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ΕΔ4 
Μετατροπή δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE 

 
 

 

  
Δήλωση για το Ρόλο των Εργαζόμενων δείτε σημείωση 9    

Είδος δήλωσης  Τύπος Α  Τύπος Β 
 

 
 
 Δήλωση για το Ρόλο των Εργαζόμενων (Τύπος Α) δείτε σημείωση 9  

  

 
Δηλώνουμε και διαβεβαιώνουμε επίσημα και ειλικρινά ότι: 
 
1. Είμαστε εξουσιοδοτημένα µέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας και προτεινόμενο Μέλος του 
διευθυντικού / διοικητικού οργάνου της προτεινόμενης SE. 
 
2. Δεν υπάρχουν εκκρεμείς διαφωνίες σύμφωνα µε τις ρυθμίσεις του περί της Συμπλήρωσης του 
Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος του 2004 (Ν. 
277(Ι)/2004) που εφαρμόζει τον Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 86/2001 του Συμβουλίου ή σύμφωνα µε τις σχετικές 
νομοθεσίες των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών. 
 
3.Η δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της σύμφωνα µε το N. 
277(I)/2004, και είτε: 
 

 έχει συναφθεί συμφωνία για το ρόλο των εργαζομένων σύμφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 277(I)/2004.  
 

 η ειδική διαπραγματευτική ομάδα η οποία έχει συγκροτηθεί σύμφωνα µε τα άρθρα 5 έως 10 του                                      
Ν. 277(Ι)/2004 έχει αποφασίσει σύμφωνα µε το άρθρο 8(5) του Ν. 277(Ι)/2004 να µην ξεκινήσει ή 
περατώσει διαπραγματεύσεις αλλά να βασίζεται στη κείμενη νομοθεσία περί ενημέρωσης και 
διαβούλευσης.   

 

 η ειδική διαπραγματευτική ομάδα και η διοίκηση της προτεινόμενης SE έχει συμφωνήσει να εφαρμόσει 
τις διατάξεις αναφοράς των άρθρων 12 έως 15 του Ν. 277(Ι)/2004.  

 
4. Τα εξουσιοδοτημένα µέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας επιβεβαιώνουν ότι η συμφωνία ή 
απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 πιο πάνω έχει ληφθεί µε την πλειοψηφία που προνοείται στο 
άρθρο 8 του Ν. 277(Ι)/2004. 
 
Κάνουμε την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής. 

Θέση Εξουσιοδοτημένο µέλος της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας 

Όνομα  Επώνυμο  

Διά οργανισμό*  

Υπογραφή 

 
 
 
 
 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
         

Θέση Προτεινόμενο μέλος του διευθυντικού / διοικητικού οργάνου της προτεινόμενης SE 

Όνομα  Επώνυμο  

Διά οργανισμό*  

Ιδιότητα  Διοικητικός Σύμβουλος  Γραμματέας 
 

Υπογραφή 

 
 
 
 
 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ΕΔ4 
Μετατροπή δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE 

 
 

 

 Δήλωση για το Ρόλο των Εργαζόμενων (Τύπος Β) δείτε σημείωση 9  

  

Εκ μέρους της SE η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα, δηλώνω και διαβεβαιώ επίσημα και ειλικρινά ότι: 
 
1. Δεν υπάρχουν εκκρεμείς διαφωνίες σύμφωνα µε τις ρυθμίσεις του περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού 
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος του 2004 (Ν. 277(Ι)/2004) που 
εφαρμόζει τον Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 86/2001 του Συμβουλίου ή σύμφωνα µε τις σχετικές νομοθεσίες των 
άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών, και 
 
2. Οι εταιρείες και/ή SE οι οποίες προωθούν τη σύσταση έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους 
σύμφωνα µε το N. 277(I)/2004, και 
 
3. Η προθεσμία για την περάτωση των διαπραγματεύσεων σύμφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 277(Ι)/2004 έχει 
παρέλθει και καμιά συμφωνία δεν έχει γίνει και καμιά απόφαση δεν έχει ληφθεί σε σχέση µε τις επιλογές στην 
παράγραφο 3 της Δήλωσης Α πιο πάνω και οι διατάξεις αναφοράς των άρθρων 12 έως 15 του Ν. 277(Ι)/2004 
θα εφαρμόζονται. 
 
Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής. 

Θέση Προτεινόμενο μέλος του διευθυντικού / διοικητικού οργάνου της προτεινόμενης SE 

Όνομα  Επώνυμο  

Ιδιότητα  Διοικητικός Σύμβουλος  Γραμματέας 
 

Υπογραφή 

 
 
 
 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ΕΔ4 
Μετατροπή δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE 

Δήλωση από Διοικητικό Σύμβουλο  δείτε σημείωση 10 

Δηλώνω και διαβεβαιώνω επίσημα και ειλικρινά ότι: 

1.Είμαι διοικητικός σύμβουλος της δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης η οποία αναφέρεται στην πρώτη
σελίδα. 

2. Σύμφωνα µε το άρθρο 37(4) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου (ο «Κανονισμός») το
σχέδιο μετατροπής καταρτίστηκε από το διευθυντικό ή διοικητικό όργανο της Εταιρείας και δημοσιεύτηκε 
σύμφωνα µε τον Κανονισμό και τους Κανονισμούς για την Ευρωπαϊκή Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης 
Ευθύνης (SE) του 2006. 

3. Σύμφωνα µε το άρθρο 37(4) του Κανονισμού το διευθυντικό ή διοικητικό όργανο κατάρτισε έκθεση.

4. Σύμφωνα µε το άρθρο 37(6) του Κανονισμού ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες εξέδωσαν πιστοποιητικό την
ημερομηνία που αναφέρεται στην ενότητα «Στοιχεία Εταιρείας» και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο «Ημερ. 
έκδοσης πιστοποιητικού από εμπειρογνώμονες». 

5. Η γενική συνέλευση ενέκρινε το σχέδιο μετατροπής και το καταστατικό της SE την ημερομηνία που
αναφέρεται στην ενότητα ‘Στοιχεία Εταιρείας» και πιο συγκεκριμένα στα πεδία «Ημερ. έγκρισης σχεδίου 
μετατροπής από τη γεν. συνέλευση» και «Ημερ. έγκρισης καταστατικού της SE από τη γεν. συνέλευση» 
αντίστοιχα.  

6. Η αναφερόμενη δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, τουλάχιστον από διετίας έχει θυγατρική εταιρεία
υπαγόμενη στο δίκαιο άλλου κράτους μέλους, και είτε: 

Έχει την καταστατική έδρα της και κεντρική διοίκησή της στην Κοινότητα, ή

Η κεντρική της διοίκηση δεν είναι στην Κοινότητα, έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους 
μέλους στο οποίο έχει και την καταστατική έδρα της και διατηρεί πραγματικό και συνεχή δεσμό με την 
οικονομία του κράτους μέλους.  

7. Τα στοιχεία που περιλήφθηκαν στο παρόν έντυπο είναι αληθή και ορθά και το έντυπο έχει συμπληρωθεί
σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις. 

8. Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος να υπογράψω και να υποβάλω το παρόν έντυπο, από τη μετατρεπόμενη
δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης  σε SE. 

9. Το συνολικό καλυφθέν κεφάλαιο της υπό σύσταση εταιρείας ανέρχεται τουλάχιστον στο ισότιμο των
€120.000. 

10. Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής.
(To be checked when the signatory is not a Greek speaker)

I hereby confirm that I have sufficient understanding of the English language and that the contents of this form 
(including anything mentioned in the Greek version of this declaration) have been fully explained to me in 
English and/or any other language which I understand.  
I declare and confirm solemnly and honestly that the information provided in this form is true and accurate 
and that this form has been completed in accordance with the guidance notes.  
I make this declaration honestly believing that it is true.   

Όνομα Επώνυμο

Διά οργανισμό* 

Υπογραφή 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ΕΔ4 
Μετατροπή δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE 

 
 

 
 

 Στοιχεία Επικοινωνίας δείτε σημείωση 11 

 Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από το πρόσωπο που υποβάλλει το παρόν έγγραφο στον Έφορο Εταιρειών.  

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα (φ)    Επώνυμο (φ)  
Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο  

 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 

 
Αριθμός κινητού 
τηλεφώνου* 

 

Παραλαβή εγγράφων  

 Αρχείο Εφόρου Εταιρειών  Ταχυδρομική Αποστολή στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας 
 

 Ταχυδρομική Αποστολή στη Διεύθυνση που Αναγράφεται στα Στοιχεία Επικοινωνίας    
  

 
 
 Επισυνημμένα Έγγραφα δείτε σημείωση 12 

Καταστατικό έγγραφο  Καταστατικό έγγραφο της μετατρεπόμενης δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE 
   

Ιδρυτικό έγγραφο   Ιδρυτικό έγγραφο της μετατρεπόμενης δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SΕ.  

  

Έκθεση 
 Έκθεση που εξηγεί και αιτιολογεί τις νομικές και οικονομικές πλευρές της μετατροπής και αναφέρει τις 

συνέπειες που θα έχει για τους μετόχους και για τους εργαζόμενους η επιλογή του εταιρικού τύπου της 
SE σύμφωνα με το άρθρο 37(4) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου.  

 

Ψήφισμα  Ψήφισμα που εγκρίνει το καταστατικό και σχέδιο μετατροπής της SE από δημόσια εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 37(7) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του 
Συµβουλίου.   

Πιστοποιητικά  Αντίγραφο των πιστοποιητικών των εμπειρογνώμων σύμφωνα με το άρθρο 37(6) του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου   

Συγκαταθέσεις * 

 Αποδεικτικό συγκατάθεσης για το προτεινόμενο όνομα της SE.   
  

 
 

Αποδεικτικό έγκρισης από την αρμόδια σύμφωνα με τον οικείο νόμο εξουσιοδοτική αρχή, για δημόσιο 
υπάλληλο ώστε να κατέχει θέση αξιωματούχου και/ή να είναι μέλος της εταιρείας.     

Μεταφράσεις  

 Ένορκη δήλωση και καταστατικό έγγραφο της μετατρεπόμενης δημόσιας εταιρείας περιορισμένης 
ευθύνης σε SE μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα.*   

 Ένορκη δήλωση και μεταφρασμένο στα Ελληνικά και το πρωτότυπο καταστατικό έγγραφο της 
μετατρεπόμενης δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE σε ξένη γλώσσα. *   

 Ένορκη δήλωση και ιδρυτικό έγγραφο της μετατρεπόμενης δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 
σε SE μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα.*   

 Ένορκη δήλωση και μεταφρασμένο στα Ελληνικά και το πρωτότυπο ιδρυτικό έγγραφο της 
μετατρεπόμενης δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE σε ξένη γλώσσα. *   

 Ένορκη δήλωση και ψήφισμα που εγκρίνει το καταστατικό και σχέδιο μετατροπής της SE από δημόσια 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 37(7) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του 
Συμβουλίου σε άλλη γλώσσα.* 
. 

 
 

 Ένορκη δήλωση και μεταφρασμένο στα Ελληνικά και το πρωτότυπο ψήφισμα που εγκρίνει το 
καταστατικό και σχέδιο μετατροπής της SE από δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με 
το άρθρο 37(7) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου σε άλλη γλώσσα.*  

 

Πρόσθετα Φύλλα * 

 Πρόσθετο φύλλο για τα στοιχεία των μελών του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου της 
μετατρεπόμενης SE (γραμματέα) (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . . ) 
   

 Πρόσθετο φύλλο για τα στοιχεία των μελών του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου της 
μετατρεπόμενης SE (διοικητικού σύμβουλου) (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . . ) 
   

 Πρόσθετο φύλλο για το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . . ) 
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ΕΔ4 
Μετατροπή δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE 

 
 

 Πρόσθετο φύλλο για τα στοιχεία των μελών της εταιρείας (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . . ) 
 

Άλλα έγγραφα*   ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) 
.  
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ΕΔ4 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τα στοιχεία των μελών του διοικητικού / εποπτικού/ διευθυντικού 

οργάνου της μετατρεπόμενης SE (γραμματέας) 
 
 

 
 

 Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1 

 Αριθμός εγγραφής  
εταιρείας  

ΗΕ        
Όνομα εγγεγραμμένης 
εταιρείας 

 

 
 
 Mέλος Διοικητικού / Εποπτικού / Διευθυντικού Οργάνου  

δείτε σημείωση 5 

Ιδιότητα  Βοηθός Γραμματέας  Αναπληρωτής Γραμματέας 
 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα    Επώνυμο   
Όνομα                     
(λατ. χαρακτήρες)  

 Επώνυμο (λατ. 
χαρακτήρες)  

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

 Διαβατήριο  Ταυτότητα  Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 
 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

 Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

 

Υπηκοότητα (φ)  Ημερ. 
γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

 Ναι  Όχι 
 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

 

Χώρα  

Συγκατάθεση  

Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ μέλος του  
 

 διοικητικού οργάνου της εταιρείας.  
 

 εποπτικού οργάνου της εταιρείας.  
 

 διευθυντικού οργάνου της εταιρείας.  
 

Υπογραφή   
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ΕΔ4 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τα στοιχεία των μελών του διοικητικού / εποπτικού/ διευθυντικού 

οργάνου της μετατρεπόμενης SE (διοικητικός σύμβουλος) 

Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1 

 Αριθμός εγγραφής 
εταιρείας  

ΗΕ 
Όνομα εγγεγραμμένης 
εταιρείας 

Mέλος Διοικητικού / Εποπτικού / Διευθυντικού Οργάνου 
δείτε σημείωση 6 

Ιδιότητα Διοικητικός Σύμβουλος Αναπληρωτής Διοικητικός Σύμβουλος 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα Επώνυμο 

Όνομα     
(λατ. χαρακτήρες) 

Επώνυμο (λατ. 
χαρακτήρες) 

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

Διαβατήριο Ταυτότητα Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

Υπηκοότητα (φ) 
Ημερ. 
γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

Ναι Όχι 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Συγκατάθεση 

Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ μέλος του 

διοικητικού οργάνου της εταιρείας.  

εποπτικού οργάνου της εταιρείας.  

διευθυντικού οργάνου της εταιρείας. 

Υπογραφή 

Στοιχεία προσώπου που αντικαθιστά 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ) 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 
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ΕΔ4 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

 
 

 
 

 Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1 

 Αριθμός εγγραφής  
εταιρείας  

ΗΕ        
Όνομα εγγεγραμμένης 
εταιρείας 

 

 
 Μετοχικό Κεφάλαιο δείτε σημείωση 7 

Τάξη μετοχών  
Αριθμός μετοχών για  
κάθε τάξη μετοχής 

Αριθμός μετοχών που 
εκδόθηκαν  

Ονομαστική αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό υπέρ/υπό το άρτιο 
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ΕΔ4 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τα στοιχεία των μελών 

 
 

 
 

 Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1 

Προτεινόμενο όνομα 
SE 

 

 
 Στοιχεία Μέλους δείτε σημείωση 8 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα (φ)    Επώνυμο (φ)  
Όνομα (λατ. 
Χαρακτήρες) (φ) 

 Επώνυμο (λατ. 
Χαρακτήρες)(φ)  

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

 Διαβατήριο  Ταυτότητα  Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 
 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

 Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

 

Υπηκοότητα (φ)  Ημερ. 
Γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Δημόσιος 
υπάλληλος (φ) 

 Ναι  Όχι 
 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Δήμος /   
Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Ποσό εγγύησης (ε) 
 
 

Ανάλυση των Μετοχών που Λαμβάνονται από το Μέλος 

Τάξη μετοχών 
Αριθμός 
μετοχών  

 
Όνομα/τα μετόχου/ων 
από κοινού * 
 

Ονομαστική 
αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό 
υπέρ/υπό 
το άρτιο 

Πληρωθέν ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένου 
οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ/υπό το άρτιο  

Οφειλόμενο ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένου 
οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ/υπό το άρτιο 
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ΕΔ4(I) 
Σχέδιο μετατροπής δημόσιας 

εταιρείας περιορισμένης 
ευθύνης σε SE 

(Σύμφωνα με τον Κανονισμό 29(3) των περί Ευρωπαϊκής 
Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) Κανονισμών 

του 2006 έως 2017)

Για επίσημη χρήση (ΤΕΕΕΠ σφραγίδα, ημερομηνία, κωδικός) 

Έντυπο ΕΔ4(Ι) Έκδοση   

Το έντυπο να συμπληρωθεί με εκτυπωμένους χαρακτήρες ή ευανάγνωστους χειρόγραφους χαρακτήρες στην ελληνική γλώσσα, εκτός σε 
περιπτώσεις ξένων ονομάτων και διευθύνσεων, σε μπλε ή μαύρο μελάνι με κεφαλαία γράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός εάν σημειώνονται με *.  

 Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1 
Αριθμός εταιρείας ΕΔ 

Όνομα εταιρείας 

Δήλωση Αξιωματούχου Εταιρείας δείτε σημείωση 2

Δηλώνω και διαβεβαιώνω επίσημα και ειλικρινά ότι τα στοιχεία που περιλήφθηκαν στο παρόν έντυπο είναι 
αληθή και ορθά και ότι το έντυπο έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις.  

Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος να υπογράψω και να υποβάλω το παρόν έντυπο, από την ως άνω αριθμό 
και όνομα εταιρεία που καταρτίζει το σχέδιο μετατροπής δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE.  

Σύμφωνα µε το άρθρο 37(5)) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 αντίγραφο του σχεδίου μετατροπής της 
πιο πάνω αναφερόμενης δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης επισυνάπτεται. 

Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής
(To be checked when the signatory is not a Greek speaker)

I hereby confirm that I have sufficient understanding of the English language and that the contents of this form 
(including anything mentioned in the Greek version of this declaration) have been fully explained to me in 
English and/or any other language which I understand.  
I declare and confirm solemnly and honestly that the information provided in this form is true and accurate 
and that this form has been completed in accordance with the guidance notes.  
I make this declaration honestly believing that it is true.   

Ιδιότητα Διοικητικός Σύμβουλος Γραμματέας 

Διά οργανισμό* 

Όνομα Επώνυμο

Υπογραφή 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ΕΔ4(I) 
Σχέδιο μετατροπής δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE 

Στοιχεία Επικοινωνίας δείτε σημείωση 3

Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από το πρόσωπο που υποβάλλει το παρόν έγγραφο στον Έφορο Εταιρειών. 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ)

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Αριθμός 
αντιπροσώπου* 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 

Αριθμός κινητού 
τηλεφώνου* 

Επισυνημμένα Έγγραφα δείτε σημείωση 4

Σχέδιο Αντίγραφο σχεδίου μετατροπής δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE. 

Μεταφράσεις * 
Ένορκη δήλωση και μετάφραση σχεδίου μετατροπής δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE 
στα ελληνικά και πρωτότυπο σε άλλη γλώσσα.* 

Άλλα έγγραφα* (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
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ΕΔ5 
Μεταφορά της SE στην 
Κυπριακή Δημοκρατία 

(Σύμφωνα με τον Κανονισμό 8 των περί Ευρωπαϊκής Δημόσιας 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) Κανονισμών του 2006 

έως 2017) 

Για επίσημη χρήση (ΤΕΕΕΠ σφραγίδα, ημερομηνία, κωδικός) 

Έντυπο ΕΔ5 Έκδοση     

Το έντυπο να συμπληρωθεί με εκτυπωμένους χαρακτήρες ή ευανάγνωστους χειρόγραφους χαρακτήρες στην ελληνική γλώσσα, εκτός σε 
περιπτώσεις ξένων ονομάτων και διευθύνσεων, σε μπλε ή μαύρο μελάνι με κεφαλαία γράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός εάν σημειώνονται με *.  

Στοιχεία SE δείτε σημείωση 1

Αριθμός εγγραφής SE 

Όνομα 
εγγεγραμμένης SE 

Ημερ. Εγγραφής 
Ημέρα Μήνας Έτος 

Φύση εργασίας 

Κωδικός φύσης 
εργασίας (NACE) 

Σύστημα διοίκησης Μονιστικό σύστημα Δυαδικό σύστημα 

Όνομα μητρώου 

Διεύθυνση μητρώου στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η SE 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Κράτος Μέλος 

Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου της SE 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Κράτος Μέλος 
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ΕΔ5 
Μεταφορά της SE στην Κυπριακή Δημοκρατία 

 
 

 

 Στοιχεία Μεταφοράς SE στην Κυπριακή Δημοκρατία  
δείτε σημείωση 2 

Προτεινόμενο όνομα 
SE  

 
 

  
 

Το προτεινόμενο όνομα περιέχει ευαίσθητες ή περιορισμένες λέξεις ή εκφράσεις και η έγκριση, κατά 
περίπτωση, έχει εξασφαλισθεί από την αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία ή άλλο σώμα και αντίγραφο της 
συγκατάθεσης τους επισυνάπτεται.   

Προτεινόμενη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της SE  

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Ημερ. τελευταίας 
οικον. κατάστασης 
(αν ισχύει)  

Ημέρα Μήνας Έτος 

         
 
 
 Μετοχικό Κεφάλαιο* δείτε σημείωση 3 

Τάξη μετοχών  
Αριθμός μετοχών για  
κάθε τάξη μετοχής 

Αριθμός μετοχών που 
εκδόθηκαν  

Ονομαστική αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό υπέρ/υπό το άρτιο 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

Συνολική αξία ονομαστικού 
κεφαλαίου  

 
Συνολική αξία 
εκδοθέντος κεφαλαίου 
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ΕΔ5 
Μεταφορά της SE στην Κυπριακή Δημοκρατία 

 
 

 

 Mέλος Διοικητικού / Εποπτικού / Διευθυντικού Οργάνου  
δείτε σημείωση 4 

Ιδιότητα Γραμματέας 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα    Επώνυμο   
Όνομα                     
(λατ. χαρακτήρες)  

 Επώνυμο (λατ. 
χαρακτήρες)   

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

 Διαβατήριο  Ταυτότητα  Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 
 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

 Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

 

Υπηκοότητα (φ)  Ημερ. 
γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

 Ναι  Όχι 
 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

 

Συγκατάθεση  

Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ μέλος του  
 

 διοικητικού οργάνου της SE.  
 

 εποπτικού οργάνου της SE.  
 

 διευθυντικού οργάνου της SE.  
 

Υπογραφή 
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ΕΔ5 
Μεταφορά της SE στην Κυπριακή Δημοκρατία 

 
 
 Mέλος Διοικητικού / Εποπτικού / Διευθυντικού Οργάνου  

δείτε σημείωση 5 

Ιδιότητα Διοικητικός Σύμβουλος 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα   Επώνυμο   
Όνομα                     
(λατ. χαρακτήρες)  

 Επώνυμο (λατ. 
χαρακτήρες)   

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

 Διαβατήριο  Ταυτότητα  Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 
 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

 Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

 

Υπηκοότητα (φ)  Ημερ. 
γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

 Ναι  Όχι 
 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Συγκατάθεση  

Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ μέλος του  
 

 διοικητικού οργάνου της SE.  
 

 εποπτικού οργάνου της SE.  
 

 διευθυντικού οργάνου της SE.  
 

Υπογραφή 
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ΕΔ5 
Μεταφορά της SE στην Κυπριακή Δημοκρατία 

Στοιχεία Μέλους δείτε σημείωση 6

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ)

Όνομα (λατ. 
Χαρακτήρες) (φ) 

Επώνυμο (λατ. 
Χαρακτήρες) (φ)

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

Διαβατήριο Ταυτότητα Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

Υπηκοότητα (φ) 
Ημερ. 
Γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Δημόσιος 
υπάλληλος (φ) 

Ναι Όχι 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Δήμος / 
Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Ποσό εγγύησης (ε) 

Ανάλυση των Μετοχών που Λαμβάνονται από το Μέλος 

Τάξη μετοχών 
Αριθμός 
μετοχών 

Όνομα/τα μετόχου/ων 
από κοινού *

Ονομαστική 
αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό 
υπέρ/υπό 
το άρτιο 

Πληρωθέν ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένου 
οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ/υπό το άρτιο 

Οφειλόμενο ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένο
υ οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ/υπό το άρτιο 
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ΕΔ5 
Μεταφορά της SE στην Κυπριακή Δημοκρατία 

 
 

 

 
 Στοιχεία Επικοινωνίας δείτε σημείωση 7 

 Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από το πρόσωπο που υποβάλλει το παρόν έγγραφο στον Έφορο Εταιρειών.  

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα   Επώνυμο   
Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο  

 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 

 
Αριθμός κινητού 
τηλεφώνου* 

 

Παραλαβή εγγράφων  

 Αρχείο Εφόρου Εταιρειών  Ταχυδρομική Αποστολή στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας 
 

 Ταχυδρομική Αποστολή στη Διεύθυνση που Αναγράφεται στα Στοιχεία Επικοινωνίας  
  

 
 
 
 Δήλωση δείτε σημείωση 8 

 
  

 

 
Δηλώνω και διαβεβαιώνω επίσημα και ειλικρινά ότι τα στοιχεία που περιλήφθηκαν στο παρόν έντυπο είναι 
αληθή και ορθά και ότι το έντυπο έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις.  
 
Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος να υπογράψω και να υποβάλω το παρόν έντυπο, από τη SE που 
μεταφέρεται στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
 
Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής. 

 

  
 

(To be checked when the signatory is not a Greek speaker) 
 
I hereby confirm that I have sufficient understanding of the English language and that the contents of this form 
(including anything mentioned in the Greek version of this declaration) have been fully explained to me in 
English and/or any other language which I understand.  
I declare and confirm solemnly and honestly that the information provided in this form is true and accurate 
and that this form has been completed in accordance with the guidance notes.  
I make this declaration honestly believing that it is true.   

Όνομα  Επώνυμο  

Διά οργανισμό*  

Ιδιότητα  Γραμματέας  Διοικητικός Σύμβουλος 
 

Υπογραφή 
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ΕΔ5 
Μεταφορά της SE στην Κυπριακή Δημοκρατία 

 
 

 

 Επισυνημμένα Έγγραφα δείτε σημείωση 9 

Καταστατικό και 
ιδρυτικό έγγραφο  

 Καταστατικό και/ή ιδρυτικό έγγραφο της SE που μεταφέρεται στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
  

Πιστοποιητικά  Πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή με το οποίο βεβαιώνεται κατηγορηματικά ότι έχουν εκτελεσθεί οι 
πράξεις και οι διατυπώσεις που πρέπει να εκτελεστούν προ της μεταφοράς.   

Μεταφράσεις* 

 Ένορκη δήλωση και αντίγραφο καταστατικού εγγράφου της SE που μεταφέρεται στην Κυπριακή 
Δημοκρατία μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα.*   

 Ένορκη δήλωση και μεταφρασμένο στα Ελληνικά και το πρωτότυπο καταστατικό έγγραφο της SE που 
μεταφέρεται στην Κυπριακή Δημοκρατία σε ξένη γλώσσα. *   

 Ένορκη δήλωση και αντίγραφο ιδρυτικού εγγράφου της SE που μεταφέρεται στην Κυπριακή 
Δημοκρατία μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα.*   

 Ένορκη δήλωση και μεταφρασμένο στα Ελληνικά και το πρωτότυπο ιδρυτικό έγγραφο της SE που 
μεταφέρεται στην Κυπριακή Δημοκρατία σε ξένη γλώσσα. *   

Συγκαταθέσεις * 

 Αποδεικτικό συγκατάθεσης για το προτεινόμενο όνομα της SE. 
  

 
 

Αποδεικτικό έγκρισης από την αρμόδια σύμφωνα με τον οικείο νόμο εξουσιοδοτική αρχή, για δημόσιο 
υπάλληλο ώστε να κατέχει θέση μέλους του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου και/ή να 
είναι μέλος της εταιρείας.    

 

Πρόσθετα Φύλλα *  

 Πρόσθετο φύλλο για τα στοιχεία των μελών του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου της SE 
που μεταφέρεται στην Κυπριακή Δημοκρατία (γραμματέας) (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . ).   

 Πρόσθετο φύλλο για τα στοιχεία των μελών του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου της SE 
που μεταφέρεται στην Κυπριακή Δημοκρατία (διοικητικός σύμβουλος) (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . 
. . ).   

 Πρόσθετο φύλλο για τα στοιχεία του μετοχικού κεφαλαίου (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . ).  

   

 Πρόσθετο φύλλο για τα στοιχεία των μελών της SE (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . ). 
  

Άλλα έγγραφα*   (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) 
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ΕΔ5 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με στοιχεία μελών του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου της 

SE που μεταφέρεται στην Κυπριακή Δημοκρατία (γραμματέας) 

Στοιχεία SE δείτε σημείωση 1

Αριθμός εγγραφής SE 

Όνομα 
εγγεγραμμένης SE 

Mέλος Διοικητικού / Εποπτικού / Διευθυντικού Οργάνου 
δείτε σημείωση 5 

Ιδιότητα Βοηθός Γραμματέας Αναπληρωτής Γραμματέας 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα Επώνυμο 

Όνομα     
(λατ. χαρακτήρες) 

Επώνυμο (λατ. 
χαρακτήρες)

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

Διαβατήριο Ταυτότητα Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

Υπηκοότητα (φ) 
Ημερ. 
γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

Ναι Όχι 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

Συγκατάθεση 

Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ μέλος του 

διοικητικού οργάνου της εταιρείας. 

εποπτικού οργάνου της εταιρείας. 

διευθυντικού οργάνου της εταιρείας. 

Υπογραφή 
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ΕΔ5 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με στοιχεία μελών του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου της 

SE που μεταφέρεται στην Κυπριακή Δημοκρατία (διοικητικός σύμβουλος) 
 
 

 
 

 Στοιχεία SE δείτε σημείωση 1 

Αριθμός εγγραφής SE           
Όνομα 
εγγεγραμμένης SE 

 

 
 
 Mέλος Διοικητικού / Εποπτικού / Διευθυντικού Οργάνου  

δείτε σημείωση 5 

Ιδιότητα  Διοικητικός Σύμβουλος   Αναπληρωτής Διοικητικός Σύμβουλος  
 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα    Επώνυμο   
Όνομα                     
(λατ. χαρακτήρες)  

 Επώνυμο (λατ. 
χαρακτήρες)   

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

 Διαβατήριο  Ταυτότητα  Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 
 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

 Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

 

Υπηκοότητα (φ)  Ημερ. 
γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

 Ναι  Όχι 
 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Συγκατάθεση  

Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ μέλος του  
 

 διοικητικού οργάνου της εταιρείας.  
 

 εποπτικού οργάνου της εταιρείας.  
 

 διευθυντικού οργάνου της εταιρείας.  
 

Υπογραφή  

Στοιχεία προσώπου που αντικαθιστά  

Όνομα (φ)    Επώνυμο (φ)  
Όνομα οργανισμού 
(ν) 
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ΕΔ5 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1 

 Αριθμός εγγραφής 
εταιρείας  

ΕΔ  
Όνομα εγγεγραμμένης 
εταιρείας 

Μετοχικό Κεφάλαιο δείτε σημείωση 3

Τάξη μετοχών 
Αριθμός μετοχών για 
κάθε τάξη μετοχής 

Αριθμός μετοχών που 
εκδόθηκαν  

Ονομαστική αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό υπέρ/υπό το άρτιο 
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ΕΔ5 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τα στοιχεία των μελών 

 
 

 
 

 Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1 

Προτεινόμενο όνομα 
SE 

 

 
 Στοιχεία Μέλους δείτε σημείωση 6 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα (φ)    Επώνυμο (φ)  
Όνομα (λατ. 
Χαρακτήρες) (φ) 

 Επώνυμο (λατ. 
Χαρακτήρες)(φ)  

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

 Διαβατήριο  Ταυτότητα  Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 
 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

 Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

 

Υπηκοότητα (φ)  Ημερ. 
Γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Δημόσιος 
υπάλληλος (φ) 

 Ναι  Όχι 
 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Δήμος /   
Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Ποσό εγγύησης (ε) 
 
 

Ανάλυση των Μετοχών που Λαμβάνονται από το Μέλος 

Τάξη μετοχών 
Αριθμός 
μετοχών  

 
Όνομα/τα μετόχου/ων 
από κοινού * 
 

Ονομαστική 
αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό 
υπέρ/υπό 
το άρτιο 

Πληρωθέν ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένου 
οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ/υπό το άρτιο 

Οφειλόμενο ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένο
υ οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ/υπό το άρτιο 
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ΕΔ6 
Μεταφορά της SE εκτός 
Κυπριακής Δημοκρατίας 

(Σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 των περί Ευρωπαϊκής Δημόσιας 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) Κανονισμών του 2006 

έως 2017) 

Για επίσημη χρήση (ΤΕΕΕΠ σφραγίδα, ημερομηνία, κωδικός) 

Έντυπο ΕΔ6 Έκδοση     

Το έντυπο να συμπληρωθεί με εκτυπωμένους χαρακτήρες ή ευανάγνωστους χειρόγραφους χαρακτήρες στην ελληνική γλώσσα, εκτός σε 
περιπτώσεις ξένων ονομάτων και διευθύνσεων, σε μπλε ή μαύρο μελάνι με κεφαλαία γράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός εάν σημειώνονται με *. 

Στοιχεία SE δείτε σημείωση 1

Αριθμός εγγραφής SE SE 

Όνομα SE 

 Στοιχεία Μεταφοράς SE δείτε σημείωση 2

Προτεινόμενο όνομα 
SE * 

Φύση εργασίας 

Κωδικός φύσης 
εργασίας 

Ημερ. κατάρτισης 
έκθεσης 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Ημερ. έγκρισης 
πρότασης μεταφοράς 
από γεν. συνέλευση 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Κράτος μέλος 
μεταφοράς SE 

Όνομα μητρώου στο 
οποίο θα γίνει η 
εγγραφή 

Διεύθυνση μητρώου 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου 

Οδός Αριθμός 
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ΕΔ6 
Μεταφορά της SE εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας 

 
 

 
 

 
 
 Δήλωση Δικηγόρου δείτε σημείωση 3  

  

 
Δηλώνω και διαβεβαιώνω επίσημα και ειλικρινά ότι: 
 
1.Είµαι Δικηγόρος σύμφωνα µε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 249/1977 του Συμβουλίου ή τον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 5/1998 του Συμβουλίου. 
 
2. Είμαι ο/η δικηγόρος ο/η εμπιστευμένος/η με την προτεινόμενη μεταφορά της SE η οποία αναφέρεται στην 
πρώτη σελίδα.  
 
3.Έχει γίνει πλήρης συμμόρφωση µε όλες τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, και των περί 
Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) Κανονισμών του 2006 οι οποίοι εφαρμόζουν 
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου σχετικά µε οποιαδήποτε θέματα τα οποία προηγούνται 
και απορρέουν από τη σύσταση της πιο πάνω Εταιρείας, εξαιρουμένων των ρυθμίσεων για το ρόλο των 
εργαζομένων που έχουν αποφασιστεί σύμφωνα µε τον περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος του 2004 που εφαρμόζει τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 86/2001 του Συμβουλίου. 
 
Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής. 

Όνομα  Επώνυμο  
Αρ. μητρώου 
δικηγόρου 

 

Δικηγορική εταιρεία*  
Αριθμός εγγραφής 
δικηγορικής εταιρείας* 

 

Υπογραφή 

 
 
 
 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  
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ΕΔ6 
Μεταφορά της SE εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας 

Δήλωση από Μέλος Διοικητικού / Διευθυντικού Οργάνου 
δείτε σημείωση 4

Δηλώνω και διαβεβαιώνω επίσημα και ειλικρινά ότι: 

1.Είμαι μέλος του διοικητικού / διευθυντικού οργάνου της προτεινόμενης SE που μεταφέρεται εκτός Κυπριακής
Δημοκρατίας. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 8(2) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου (ο «Κανονισμός») το
σχέδιο μεταφοράς καταρτίστηκε από το διευθυντικό ή διοικητικό όργανο της SE η οποία αναφέρεται στην 
πρώτη σελίδα και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το άρθρο 8(2) του Κανονισμού και τους Κανονισμούς για την 
Ευρωπαϊκή Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (SE).

3. Σύμφωνα με το άρθρο 8(3) του Κανονισμού, το διευθυντικό ή διοικητικό όργανο της αναφερόμενης SΕ
κατέρτισε έκθεση την ημερομηνία που αναγράφεται στην ενότητα «Στοιχεία μεταφοράς SΕ» και πιο 
συγκεκριμένα στο πεδίο «Ημερ. κατάρτισης έκθεσης».  

4. Σύμφωνα με το άρθρο 8(4) του Κανονισμού τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη γενική συνέλευση που
καλείται ν’ αποφανθεί για τη μεταφορά, οι μέτοχοι και οι πιστωτές της αναφερόμενης SE δικαιούνταν να 
εξετάσουν την πρόταση μεταφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πιο πάνω και την έκθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 πιο πάνω και να λαμβάνουν δωρεάν αντίγραφα.  

5. Η γενική συνέλευση της αναφερόμενης SE ενέκρινε την πρόταση μεταφοράς που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 πιο πάνω, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Κανονισμού, την ημερομηνία που αναγράφεται στην 
ενότητα «Στοιχεία μεταφοράς SΕ» και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο «Ημερ. έγκρισης πρότασης μεταφοράς από 
γεν. συνέλευση».  

6. Δεν έχει κινηθεί καμιά διαδικασία λύσης, εκκαθάρισης, αφερεγγυότητας, αναστολής πληρωμών ή άλλες
ανάλογες διαδικασίες εναντίον της αναφερόμενης SE. 

7. Τα στοιχεία που περιλήφθηκαν στο παρόν έντυπο είναι αληθή και ορθά και ότι το έντυπο έχει συμπληρωθεί
σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις.

8.Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος να υπογράψω και να υποβάλω το παρόν έντυπο, από τη SE που
μεταφέρεται εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας. 

9. Η παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής.

10. Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη δήλωση είναι σωστές και ακριβείς.

To be checked when the signatory is not a Greek speaker) 

I hereby confirm that I have sufficient understanding of the English language and that the contents of this form 
(including anything mentioned in the Greek version of this declaration) have been fully explained to me in 
English and/or any other language which I understand.  
I declare and confirm solemnly and honestly that the information provided in this form is true and accurate 
and that this form has been completed in accordance with the guidance notes.  
I make this declaration honestly believing that it is true.   

Όνομα Επώνυμο

Διά οργανισμό* 

Ιδιότητα Διοικητικός Σύμβουλος Γραμματέας 

Υπογραφή 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ΕΔ6 
Μεταφορά της SE εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας 

 
 

 

 
 Στοιχεία Επικοινωνίας δείτε σημείωση 5 

 Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από το πρόσωπο που υποβάλλει το παρόν έγγραφο στον Έφορο Εταιρειών.  

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα    Επώνυμο  
Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο  

 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 

 
Αριθμός κινητού 
τηλεφώνου* 

 

Παραλαβή εγγράφων  

 Αρχείο Εφόρου Εταιρειών  Ταχυδρομική Αποστολή στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας 
 

 Ταχυδρομική Αποστολή στη Διεύθυνση που Αναγράφεται στα Στοιχεία Επικοινωνίας 
  

 
 

 Επισυνημμένα Έγγραφα δείτε σημείωση 6 

‘Έκθεση 
 Έκθεση στην οποία εξηγούνται και αιτιολογούνται οι νομικές και οικονομικές πτυχές τις μεταφοράς και 

εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους μετόχους, τους πιστωτές, καθώς και για τους 
εργαζόμενους σύμφωνα με το Άρθρο 8(3) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου.  

 

Ψηφίσματα   Αντίγραφο του ψηφίσματος της γενικής συνέλευσης που εγκρίνει τη μεταφορά της SΕ.  
  

Μεταφράσεις * 

 Ένορκη δήλωση και ψήφισμα μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα.* 
  

 Ένορκη δήλωση και μεταφρασμένο στα Ελληνικά και το πρωτότυπο ψήφισμα σε ξένη γλώσσα. * 
  

Άλλα έγγραφα*   (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) 
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ΕΔ6(I) 
Σχέδιο μεταφοράς της SE εκτός 

Κυπριακής Δημοκρατίας 
(Σύμφωνα με τον Κανονισμό 29(1) των περί Ευρωπαϊκής 

Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) Κανονισμών 
του 2006 έως 2017)

Για επίσημη χρήση (ΤΕΕΕΠ σφραγίδα, ημερομηνία, κωδικός) 

Έντυπο ΕΔ6(Ι) Έκδοση   

Το έντυπο να συμπληρωθεί με εκτυπωμένους χαρακτήρες ή ευανάγνωστους χειρόγραφους χαρακτήρες στην ελληνική γλώσσα, εκτός σε 
περιπτώσεις ξένων ονομάτων και διευθύνσεων, σε μπλε ή μαύρο μελάνι με κεφαλαία γράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός εάν σημειώνονται με *.  

 Στοιχεία SE δείτε σημείωση 1 
Αριθμός της SE ΕΔ 

Όνομα της SE 

Δήλωση Μέλους του Διοικητικού / Διευθυντικού Οργάνου SE 
δείτε σημείωση 2 

Δηλώνω και διαβεβαιώνω επίσημα και ειλικρινά ότι τα στοιχεία που περιλήφθηκαν στο παρόν έντυπο είναι 
αληθή και ορθά και ότι το έντυπο έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις.  

Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος να υπογράψω και να υποβάλω το παρόν έντυπο, από την ως άνω αριθμό 
και όνομα SE  που καταρτίζει σχέδιο μεταφοράς της SE εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Σύμφωνα µε το άρθρο 8(2) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 αντίγραφο του σχεδίου μεταφοράς της πιο 
πάνω αναφερόμενης SE επισυνάπτεται. 

Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής. 

(To be checked when the signatory is not a Greek speaker) 

I hereby confirm that I have sufficient understanding of the English language and that the contents of this form 
(including anything mentioned in the Greek version of this declaration) have been fully explained to me in 
English and/or any other language which I understand.  
I declare and confirm solemnly and honestly that the information provided in this form is true and accurate 
and that this form has been completed in accordance with the guidance notes.  
I make this declaration honestly believing that it is true.   

Ιδιότητα Διοικητικός Σύμβουλος Γραμματέας 

Όνομα Επώνυμο

Διά οργανισμό* 

Υπογραφή 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ΕΔ6(I) 
Σχέδιο μεταφοράς της SE εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας 

 
 
 

 Στοιχεία Επικοινωνίας δείτε σημείωση 3 

 Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από το πρόσωπο που υποβάλλει το παρόν έγγραφο στον Έφορο Εταιρειών.  

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα (φ)    Επώνυμο (φ)  
Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο  

 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 

 
Αριθμός κινητού 
τηλεφώνου* 

 

 
 
 
 

 Επισυνημμένα Έγγραφα δείτε σημείωση 4 

Σχέδιο  Σχέδιο μεταφοράς SE εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
  

Μεταφράσεις *  Ένορκη δήλωση και μετάφραση σχεδίου μεταφοράς SE εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας στα ελληνικά και 
το πρωτότυπο σε άλλη γλώσσα.*   

Άλλα έγγραφα*  (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) 
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ΕΔ7 
Αλλαγές στα μέλη του 

διοικητικού / εποπτικού 
/διευθυντικού οργάνου της SE 

(Σύμφωνα με τον Κανονισμό 42 των Περί Ευρωπαϊκής 
Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) Κανονισμών 

του 2006 έως 2017)

Για επίσημη χρήση (ΤΕΕΕΠ σφραγίδα, ημερομηνία, κωδικός) 

Έντυπο ΕΔ7 Έκδοση      

Το έντυπο να συμπληρωθεί με εκτυπωμένους χαρακτήρες ή ευανάγνωστους χειρόγραφους χαρακτήρες στην ελληνική γλώσσα, εκτός σε 
περιπτώσεις ξένων ονομάτων και διευθύνσεων, σε μπλε ή μαύρο μελάνι με κεφαλαία γράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός εάν σημειώνονται με *.   

 Στοιχεία της SE δείτε σημείωση 1

Αριθμός εταιρείας ΕΔ 

Όνομα εταιρείας 

Μέλη του Διοικητικού / Εποπτικού /Διευθυντικού Οργάνου της 
SE δείτε σημείωση 2

Ημερομηνία αλλαγής 
Ημέρα Μήνας Έτος 

Αλλαγή Διορισμός Κένωση Θέσης Αλλαγή Στοιχείων 

Ιδιότητα 

Διοικητικός Σύμβουλος Γραμματέας Αναπληρωτής Διοικητικός Σύμβουλος 

Βοηθός Γραμματέα Αναπληρωτής Γραμματέας 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ)

Νέο όνομα (φ) 
Νέο επώνυμο 
(φ) 

Όνομα     
(λατ. Χαρακτήρες) (φ) 

Επώνυμο (λατ. 
Χαρακτήρες) (φ)

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

Διαβατήριο Ταυτότητα Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

Υπηκοότητα (φ) 
Ημερ. 
Γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Δημόσιος Υπάλληλος 
(φ) 

Ναι Όχι 

Όνομα οργανισμού (ν) 

Νέο όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 
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ΕΔ7 
Αλλαγές στα μέλη του διοικητικού / εποπτικού /διευθυντικού οργάνου της SE 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (γ) 

Συγκατάθεση 

Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ μέλος του 

Διοικητικού οργάνου της εταιρείας. Εποπτικού οργάνου της εταιρείας. 

Διευθυντικού οργάνου της εταιρείας. 

Υπογραφή 

Στοιχεία προσώπου που αντικαθιστά 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ) 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Στοιχεία Επικοινωνίας δείτε σημείωση 3

Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από το πρόσωπο που υποβάλλει το παρόν έγγραφο στον Έφορο Εταιρειών. 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ)

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Αριθμός 
αντιπροσώπου* 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 

Αριθμός κινητού 
τηλεφώνου* 
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ΕΔ7 
Αλλαγές στα μέλη του διοικητικού / εποπτικού /διευθυντικού οργάνου της SE 

Δήλωση δείτε σημείωση 4

Δηλώνω και διαβεβαιώνω επίσημα και ειλικρινά ότι τα στοιχεία που περιλήφθηκαν στο παρόν έντυπο είναι 
αληθή και ορθά και ότι το έντυπο έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις.  

Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής. 

(To be checked when the signatory is not a Greek speaker)

I hereby confirm that I have sufficient understanding of the English language and that the contents of this form 
have been fully explained to me in English and/or any other language which I understand.  
I declare and confirm solemnly and honestly that the information provided in this form is true and accurate 
and that this form has been completed in accordance with the guidance notes.  
I make this declaration honestly believing that it is true.   

Όνομα Επώνυμο

Διά οργανισμό* 

Ιδιότητα Διοικητικός Σύμβουλος Γραμματέας Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος 

Υπογραφή 

Επισυνημμένα Έγγραφα δείτε σημείωση 5

Πρόσθετα φύλλα * 
Πρόσθετο φύλλο για τα μέλη του διοικητικού / εποπτικού /διευθυντικού οργάνου της SE (αριθμός 
πρόσθετων φύλλων . . . . . . ) 
 

Συγκαταθέσεις * 
Αποδεικτικό έγκρισης από την αρμόδια σύμφωνα με τον οικείο νόμο εξουσιοδοτική αρχή,  ώστε ο 
δημόσιος υπάλληλος να κατέχει θέση μέλους του διοικητικού / εποπτικού /διευθυντικού οργάνου της 
SE.  

Άλλα έγγραφα* (. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . ..  .. . . .. . . . . . . . . . . . .  .. . .  .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .  .. . . . . . . ) 
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ΕΔ7 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τα μέλη του διοικητικού / εποπτικού / διευθυντικού οργάνου της SE 

Μέλη του Διοικητικού / Εποπτικού /Διευθυντικού Οργάνου της 
SE δείτε σημείωση 2

Ημερομηνία αλλαγής 
Ημέρα Μήνας Έτος 

Αλλαγή Διορισμός Κένωση Θέσης Αλλαγή Στοιχείων 

Ιδιότητα 

Διοικητικός Σύμβουλος Γραμματέας Αναπληρωτής Διοικητικός Σύμβουλος 

Βοηθός Γραμματέα Αναπληρωτής Γραμματέας 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ)

Νέο όνομα (φ) 
Νέο επώνυμο 
(φ) 

Όνομα     
(λατ. Χαρακτήρες) (φ) 

Επώνυμο (λατ. 
Χαρακτήρες) (φ)

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

Διαβατήριο Ταυτότητα Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

Υπηκοότητα (φ) 
Ημερ. 
Γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Δημόσιος Υπάλληλος 
(φ) 

Ναι Όχι 

Όνομα οργανισμού (ν) 

Νέο όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (γ) 

Συγκατάθεση 

Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ μέλος του 

Διοικητικού οργάνου της εταιρείας. Εποπτικού οργάνου της εταιρείας. 

Διευθυντικού οργάνου της εταιρείας. 

Υπογραφή 

Στοιχεία προσώπου που αντικαθιστά 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ) 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1 
Αριθμός SE EΔ 

Όνομα SE 
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ΕΔ8 
Μετατροπή της SE σε δημόσια 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 
(Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 45 και 47 των περί 

Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) 
Κανονισμών του 2006 έως 2017) 

Για επίσημη χρήση (ΤΕΕΕΠ σφραγίδα, ημερομηνία, κωδικός) 

Έντυπο ΕΔ8 Έκδοση     

Το έντυπο να συμπληρωθεί με εκτυπωμένους χαρακτήρες ή ευανάγνωστους χειρόγραφους χαρακτήρες στην ελληνική γλώσσα, εκτός σε 
περιπτώσεις ξένων ονομάτων και διευθύνσεων, σε μπλε ή μαύρο μελάνι με κεφαλαία γράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός εάν σημειώνονται με *.  

Στοιχεία SE δείτε σημείωση 1

Αριθμός εγγραφής της 
SE   

ΕΔ 

Όνομα της SE 

Ημερ. σύστασης της 
SE 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Στοιχεία Προτεινόμενης Δημόσιας Εταιρείας δείτε σημείωση 2

Προτεινόμενο όνομα 
εταιρείας*  

Το προτεινόμενο όνομα περιέχει ευαίσθητες ή περιορισμένες λέξεις ή εκφράσεις και η έγκριση, κατά 
περίπτωση, έχει εξασφαλισθεί από την αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία ή άλλο σώμα και αντίγραφο της 
συγκατάθεσης τους επισυνάπτεται. 

Ημερ. κατάρτισης 
έκθεσης από 
διευθυντικό ή 
διοικητικό όργανο 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Ημερ. έκδοσης 
πιστοποιητικών από 
εμπειρογνώμονες 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Ημερ. έγκρισης 
καταστατικού, 
ιδρυτικού εγγράφου και 
σχεδίου μετατροπής 
από τη γεν. συνέλευση 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου δείτε σημείωση 3

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 
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ΕΔ8 
Μετατροπή της SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

 
 

 
 

 Γραμματέας δείτε σημείωση 4 
Ιδιότητα Γραμματέας 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα (φ)    Επώνυμο (φ)  
Όνομα                     
(λατ. χαρακτήρες) (φ) 

 Επώνυμο (λατ. 
χαρακτήρες) (φ)  

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

 Διαβατήριο  Ταυτότητα  Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 
 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

 Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

 

Υπηκοότητα (φ)  Ημερ. 
γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

 Ναι  Όχι 
 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 
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ΕΔ8 
Μετατροπή της SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

Διοικητικός Σύμβουλος δείτε σημείωση 5 
Ιδιότητα Διοικητικός Σύμβουλος 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ)

Όνομα     
(λατ. χαρακτήρες) (φ) 

Επώνυμο (λατ. 
χαρακτήρες) (φ)

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

Διαβατήριο Ταυτότητα Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

Υπηκοότητα (φ) 
Ημερ. 
γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

Ναι Όχι 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Συγκατάθεση Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ διοικητικός σύμβουλος της εταιρείας. 

Υπογραφή 
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ΕΔ8 
Μετατροπή της SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

Διοικητικός Σύμβουλος δείτε σημείωση 5 
Ιδιότητα Διοικητικός Σύμβουλος 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα Επώνυμο 

Όνομα     
(λατ. χαρακτήρες) 

Επώνυμο (λατ. 
χαρακτήρες) 

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

Διαβατήριο Ταυτότητα Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

Υπηκοότητα (φ) 
Ημερ. 
γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Δημόσιος υπάλληλος 
(φ) 

Ναι Όχι 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Συγκατάθεση Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ διοικητικός σύμβουλος της εταιρείας. 

Υπογραφή 

Μετοχικό Κεφάλαιο δείτε σημείωση 6

Τάξη μετοχών 
Αριθμός μετοχών για 
κάθε τάξη μετοχής 

Αριθμός μετοχών που 
εκδόθηκαν  

Ονομαστική αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό υπέρ/υπό το άρτιο 

Συνολική αξία ονομαστικού 
κεφαλαίου  

Συνολική αξία 
εκδοθέντος κεφαλαίου 
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ΕΔ8 
Μετατροπή της SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

Στοιχεία Μέλους δείτε σημείωση 7

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ)

Όνομα (λατ. 
Χαρακτήρες) (φ) 

Επώνυμο (λατ. 
Χαρακτήρες) (φ)

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

Διαβατήριο Ταυτότητα Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

Υπηκοότητα (φ) 
Ημερ. 
Γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Δημόσιος 
υπάλληλος (φ) 

Ναι Όχι 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Δήμος / 
Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Ποσό εγγύησης (ε) 

Ανάλυση των Μετοχών που Λαμβάνονται από το Μέλος 

Τάξη μετοχών 
Αριθμός 
μετοχών 

Όνομα/τα μετόχου/ων 
από κοινού *

Ονομαστική 
αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό 
υπέρ/υπό 
το άρτιο 

Πληρωθέν ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένου 
οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ/υπό το άρτιο 

Οφειλόμενο ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένο
υ οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ/υπό το άρτιο 
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ΕΔ8 
Μετατροπή της SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

Δήλωση από μέλος του Διοικητικού / Διευθυντικού Οργάνου 
της SE  

δείτε σημείωση 8 

Δηλώνω και διαβεβαιώνω επίσημα και ειλικρινά ότι: 

1.Είμαι προτεινόμενος αξιωματούχος της δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

2. Η αναφερόμενη SE συστάθηκε την ημερομηνία που αναγράφεται στην ενότητα «Στοιχεία SE» και πιο
συγκεκριμένα στο πεδίο «Ημερ. σύστασης SE» και καμιά απόφαση περί μετατροπής δε λήφθηκε πριν 
παρέλθουν δύο χρόνια από την καταχώρησή της και προτού εγκριθούν οι ετήσιοι λογαριασμοί των δύο 
πρώτων ετών.  

3. Σύμφωνα με το άρθρο 66(3) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου (ο «Κανονισμός») το
σχέδιο μετατροπής καταρτίστηκε από το όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης της αναφερόμενης SE και 
δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό και με τους Κανονισμούς για την Ευρωπα κή Δημόσια Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης (SE) του 2006.  

4. Σύμφωνα με το άρθρο 66(3) του Κανονισμού η έκθεση καταρτίστηκε την ημερομηνία που αναγράφεται στην
ενότητα «Στοιχεία SE» και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο «Ημερ. κατάρτισης έκθεσης από διευθυντικό ή 
διοικητικό όργανο» (αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται), από το όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης της SE η 
οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα.  

5. Σύμφωνα με το άρθρο 66(5) του Κανονισμού ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες εκδώσαν πιστοποιητικά την
ημερομηνία που αναγράφεται στην ενότητα «Στοιχεία SE» και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο «Ημερ. έκδοσης 
πιστοποιητικού από εμπειρογνώμονες» (αντίγραφο των οποίων επισυνάπτονται). 

6. Η γενική συνέλευση ενέκρινε το καταστατικό και ιδρυτικό έγγραφο και το σχέδιο μετατροπής την
ημερομηνία που αναγράφεται στην ενότητα «Στοιχεία SE» και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο «Ημερ. έγκρισης 
καταστατικού εγγράφου από τη γεν. συνέλευση» (αντίγραφα του ψηφίσματος και του καταστατικού και 
ιδρυτικού εγγράφου επισυνάπτονται).  

7. Τα στοιχεία που περιλήφθηκαν στο παρόν έντυπο είναι αληθή και ορθά και ότι το έντυπο έχει συμπληρωθεί
σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις. 

8. Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος να υπογράψω και να υποβάλω το παρόν έντυπο, από την προτεινόμενη
για μετατροπή SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. 

9. Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη δήλωση είναι σωστές και ακριβείς.
(To be checked when the signatory is not a Greek speaker)

I hereby confirm that I have sufficient understanding of the English language and that the contents of this 
form (including anything mentioned in the Greek version of this declaration) have been fully explained to me 
in English and/or any other language which I understand.  
I declare and confirm solemnly and honestly that the information provided in this form is true and accurate 
and that this form has been completed in accordance with the guidance notes.  
I make this declaration honestly believing that it is true.   

Όνομα Επώνυμο

Διά οργανισμό* 

Ιδιότητα Διοικητικός Σύμβουλος Γραμματέας 

Υπογραφή 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ΕΔ8 
Μετατροπή της SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

 
 

 
 

 Στοιχεία Επικοινωνίας δείτε σημείωση 9 

 Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από το πρόσωπο που υποβάλλει το παρόν έγγραφο στον Έφορο Εταιρειών.  

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Όνομα (φ)    Επώνυμο (φ)  
Όνομα οργανισμού 
(ν) 

 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο  

 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 

 
Αριθμός κινητού 
τηλεφώνου* 

 

Παραλαβή εγγράφων  

 Αρχείο Εφόρου Εταιρειών  Ταχυδρομική Αποστολή στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας 
 

 Ταχυδρομική Αποστολή στη Διεύθυνση που Αναγράφεται στα Στοιχεία Επικοινωνίας 
  

 
 Επισυνημμένα Έγγραφα δείτε σημείωση 10 

Καταστατικό έγγραφο   Καταστατικό έγγραφο της προτεινόμενης Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. 
  

Ιδρυτικό έγγραφο  Ιδρυτικό έγγραφο της προτεινόμενης δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. 
  

‘Έκθεση 
 Έκθεση από το όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης της προτεινόμενης για μετατροπή SE σε δημόσια 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 66(3) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του 
Συμβουλίου.  

 

Πιστοποιητικά   Αντίγραφο των πιστοποιητικών των εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με το Άρθρο 66(5) του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου.   

Ψήφισμα  Αντίγραφο του ψηφίσματος που εγκρίνει την προτεινόμενη μετατροπή σε δημόσια εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με το Άρθρο 66(6) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του 
Συµβουλίου.   

Μεταφράσεις * 

 Ένορκη δήλωση και καταστατικό έγγραφο μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα. 
  

 Ένορκη δήλωση και μεταφρασμένο στα Ελληνικά και το πρωτότυπο καταστατικό έγγραφο σε ξένη 
γλώσσα.    

 Ένορκη δήλωση και ιδρυτικό έγγραφο μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα. 
  

 Ένορκη δήλωση και μεταφρασμένο στα Ελληνικά και το πρωτότυπο ιδρυτικό έγγραφο σε ξένη γλώσσα.  
  

 Ένορκη δήλωση και αντίγραφο του ψηφίσματος του σχεδίου που εγκρίνει την προτεινόμενη για 
μετατροπή SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με το Άρθρο 66(6) του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα.   

 

 Ένορκη δήλωση και μεταφρασμένο στα Ελληνικά και το πρωτότυπο του ψηφίσματος του σχεδίου που 
εγκρίνει την προτεινόμενη για μετατροπή SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με 
το Άρθρο 66(6) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου σε ξένη γλώσσα.   

 

Συγκαταθέσεις* 

 Αποδεικτικό έγκρισης από την αρμόδια σύμφωνα με τον οικείο νόμο εξουσιοδοτική αρχή,  ώστε ο 
δημόσιος υπάλληλος να κατέχει θέση αξιωματούχου της προτεινόμενης για μετατροπή SE σε δημόσια 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. 
 

 
 

 Αποδεικτικό έγκρισης από την αρμόδια σύμφωνα με τον οικείο νόμο εξουσιοδοτική αρχή,  ώστε ο 
δημόσιος υπάλληλος να κατέχει μετοχές στην εταιρεία.    

 Αποδεικτικό συγκατάθεσης για το προτεινόμενο όνομα της εταιρείας. 
  

Πρόσθετα φύλλα* 

 Πρόσθετο φύλλο για τα στοιχεία των γραμματέων της προτεινόμενης για μετατροπή SE σε δημόσια 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . . ) 

  

 Πρόσθετο φύλλο για τα στοιχεία των διοικητικών συμβούλων της προτεινόμενης για μετατροπή SE σε 
δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . . )   

 Πρόσθετο φύλλο για το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . . ) 
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ΕΔ8 
Μετατροπή της SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

Πρόσθετο φύλλο για τα στοιχεία των μελών της εταιρείας (αριθμός πρόσθετων φύλλων . . . . . . ) 

Άλλα έγγραφα* (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
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ΕΔ8 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τα στοιχεία των γραμματέων της προτεινόμενης για μετατροπή SE σε 

δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

Στοιχεία SE δείτε σημείωση 1

Αριθμός εγγραφής της 
SE   

ΕΔ 

Όνομα της SE 

Γραμματέας δείτε σημείωση 4

Ιδιότητα Βοηθός Γραμματέα Αναπληρωτής Γραμματέα 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ)

Όνομα (λατ. 
χαρακτήρες) (φ) 

Επώνυμο (λατ. 
χαρακτήρες) (φ)

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

Διαβατήριο Ταυτότητα Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

Υπηκοότητα (φ) 
Ημερ. 
γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Δημόσιος Υπάλληλος 
(φ) 

Ναι Όχι 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 
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ΕΔ8 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τα στοιχεία των διοικητικών συμβούλων της προτεινόμενης για 

μετατροπή SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 
 
 

 
 

 Στοιχεία SE δείτε σημείωση 1 

Αριθμός εγγραφής της 
SE   

ΕΔ        

Όνομα της SE  

 
 Διοικητικός Σύμβουλος δείτε σημείωση 5 

Ιδιότητα  Διοικητικός Σύμβουλος  Αναπληρωτής Διοικητικός Σύμβουλος 
 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

 Φυσικό (φ)  Νομικό (ν) 
 

Καταχωρημένο 
όνομα (φ)   

 Καταχωρημένο 
επώνυμο (φ)  

Όνομα (φ)    Επώνυμο (φ)  
Όνομα                     
(λατ. χαρακτήρες) (φ) 

 Επώνυμο (λατ. 
χαρακτήρες) (φ)  

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

 Διαβατήριο  Ταυτότητα  Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 
 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

 Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

 

Υπηκοότητα (φ)  Ημερ. 
γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Σύμβουλος σε άλλη 
εταιρεία (φ) 

 Ναι  Όχι 
 

Επάγγελμα (φ)  

Καταχωρημένο όνομα 
οργανισμού (ν) 

 

Όνομα οργανισμού (ν)  

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

 Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Συγκατάθεση  Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι έχω συγκατατεθεί να διοριστώ διοικητικός σύμβουλος της εταιρείας. 

Υπογραφή 

 
 
 
 
 
 

Στοιχεία προσώπου που αντικαθιστά  

Όνομα (φ)    Επώνυμο (φ)  
Όνομα οργανισμού 
(ν) 
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ΕΔ8 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1

Προτεινόμενο όνομα 
SE 

Μετοχικό Κεφάλαιο δείτε σημείωση 6

Τάξη μετοχών 
Αριθμός μετοχών για 
κάθε τάξη μετοχής 

Αριθμός μετοχών που 
εκδόθηκαν  

Ονομαστική αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό υπέρ/υπό το άρτιο 
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ΕΔ8 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τα στοιχεία των μελών 

Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1

Προτεινόμενο όνομα 
SE 

Στοιχεία Μέλους δείτε σημείωση 7

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ)

Όνομα (λατ. 
Χαρακτήρες) (φ) 

Επώνυμο (λατ. 
Χαρακτήρες)(φ)

Έγγραφο 
ταυτοποίησης (φ) 

Διαβατήριο Ταυτότητα Πιστοποιητικό Εγράφης Αλλοδαπού 

Χώρα έκδοσης 
εγγράφου (φ) 

Αριθμός 
εγγράφου (φ) 

Υπηκοότητα (φ) 
Ημερ. 
Γέννησης (φ) 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Δημόσιος 
υπάλληλος (φ) 

Ναι Όχι 

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

Όροφος*
Δήμος / 
Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Χώρα 

Ποσό εγγύησης (ε) 

Ανάλυση των Μετοχών που Λαμβάνονται από το Μέλος 

Τάξη μετοχών 
Αριθμός 
μετοχών 

Όνομα/τα μετόχου/ων 
από κοινού *

Ονομαστική 
αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό 
υπέρ/υπό 
το άρτιο 

Πληρωθέν ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένου 
οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ/υπό το άρτιο 

Οφειλόμενο ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένο
υ οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ/υπό το άρτιο 
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ΕΔ8(I) 
  

Ειδοποίηση σχεδίου 
μετατροπής της SE σε δημόσια 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

(Σύμφωνα με τον Κανονισμό 46 των περί Ευρωπαϊκής 
Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) Κανονισμών 

του 2006 έως 2017) 
 
 

 
Για επίσημη χρήση (ΤΕΕΕΠ σφραγίδα, ημερομηνία, κωδικός) 

 
 
 

 

Έντυπο ΕΔ8(Ι) Έκδοση      
 

Το έντυπο να συμπληρωθεί με εκτυπωμένους χαρακτήρες ή ευανάγνωστους χειρόγραφους χαρακτήρες στην ελληνική γλώσσα, εκτός σε 
περιπτώσεις ξένων ονομάτων και διευθύνσεων, σε μπλε ή μαύρο μελάνι με κεφαλαία γράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός εάν σημειώνονται με *.  
 

 
  Στοιχεία SE δείτε σημείωση 1 
Αριθμός SE   ΕΔ        

‘Όνομα SE  
Προτεινόμενο όνομα 
εταιρείας  

 

 

 Δήλωση Μέλους του Διοικητικού / Διευθυντικού Οργάνου της 
SE δείτε σημείωση 2 

 
  

 

Δηλώνω και διαβεβαιώνω επίσημα και ειλικρινά ότι τα στοιχεία που περιλήφθηκαν στο παρόν έντυπο είναι 
αληθή και ορθά και ότι το έντυπο έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις.  
Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος να υπογράψω και να υποβάλω το παρόν έντυπο, από την ως άνω αριθμό 
και όνομα SE που καταρτίζει την ειδοποίηση σχεδίου μετατροπής της SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης.  
Σύμφωνα µε το Άρθρο 66(4) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 επισυνάπτεται το  σχέδιο μετατροπής της 
πιο πάνω αναφερόμενης SE.  
Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής. 

  
 

To be checked when the signatory is not a Greek speaker) 
 
I hereby confirm that I have sufficient understanding of the English language and that the contents of this form 
(including anything mentioned in the Greek version of this declaration) have been fully explained to me in 
English and/or any other language which I understand.  
I declare and confirm solemnly and honestly that the information provided in this form is true and accurate 
and that this form has been completed in accordance with the guidance notes.  
I make this declaration honestly believing that it is true.   

Ιδιότητα 

 Διοικητικός Σύμβουλος  Γραμματέας  Μέλος Διοικητικού Οργάνου της SE 
 

 Μέλος Διευθυντικού Οργάνου της SE 
 

Όνομα  Επώνυμο  

Διά οργανισμό*  

Υπογραφή 

 
 
 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ΕΔ8(I) 
Ειδοποίηση σχεδίου μετατροπής της SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

Στοιχεία Επικοινωνίας δείτε σημείωση 3

Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από το πρόσωπο που υποβάλλει το παρόν έγγραφο στον Έφορο Εταιρειών. 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ)

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 

Αριθμός κινητού 
τηλεφώνου* 

Επισυνημμένα Έγγραφα δείτε σημείωση 4

Σχέδιο Σχέδιο μετατροπής της SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. 

Μεταφράσεις * Ένορκη δήλωση και σχέδιο μετατροπής της SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 
μεταφρασμένο στα ελληνικά και το πρωτότυπο άλλη γλώσσα. 

Άλλα έγγραφα* (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) 
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ΕΔ9 
Δήλωση φερεγγυότητας από τα 
μέλη της SΕ η οποία πρόκειται 

να μεταφερθεί εκτός Κυπριακής 
Δημοκρατίας 

(Σύμφωνα με τον Κανονισμό 35 των περί Ευρωπαϊκής 
Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) Κανονισμών 

του 2006 έως 2017) 

Για επίσημη χρήση (ΤΕΕΕΠ σφραγίδα, ημερομηνία, κωδικός) 

Έντυπο ΕΔ9 Έκδοση     

Το έντυπο να συμπληρωθεί με εκτυπωμένους χαρακτήρες ή ευανάγνωστους χειρόγραφους χαρακτήρες στην ελληνική γλώσσα, εκτός σε 
περιπτώσεις ξένων ονομάτων και διευθύνσεων, σε μπλε ή μαύρο μελάνι με κεφαλαία γράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός εάν σημειώνονται με *.  

 Στοιχεία της SE δείτε σημείωση 1 
 Αριθμός SE ΕΔ 

 Όνομα SE 

 Προτεινόμενο όνομα 
της SE* 

Ημερομηνία της 
πρότασης 
μεταφοράς 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Στοιχεία Επικοινωνίας δείτε σημείωση 2

Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από το πρόσωπο που υποβάλλει το παρόν έγγραφο στον Έφορο Εταιρειών.. 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ)

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 

Αριθμός κινητού 
τηλεφώνου* 
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ΕΔ9 
Δήλωση φερεγγυότητας από τα μέλη της SΕ η οποία πρόκειται να μεταφερθεί εκτός Κυπριακής 

Δημοκρατίας 
 
 

 

 Δήλωση Αξιωματούχου SE δείτε σημείωση 3 

 
  

 

 
Δηλώνουμε και διαβεβαιώνουμε επίσημα και ειλικρινά ότι τα στοιχεία που περιλήφθηκαν στο παρόν έντυπο 
είναι αληθή και ορθά και ότι το έντυπο έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις.  
 
Εμείς αντιπροσωπεύουμε την πλειοψηφία των μελών του: 
 

 Διοικητικού οργάνου της SE η οποία αναφέρεται πιο πάνω, ή  

 

 Διευθυντικού οργάνου της SE η οποία αναφέρεται πιο πάνω, και έχουμε εξουσιοδοτηθεί από το εποπτικό όργανο να προβούμε 
σε αυτή τη δήλωση    

προβαίνουμε στη δήλωση αυτή σύμφωνα με τον κανονισμό 41 των Κανονισμών για την Ευρωπαϊκή Δημόσια 
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (SΕ), για να ικανοποιήσουμε τον Έφορο Εταιρειών όπως προνοείται στο 
Άρθρο 8(7) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου (ο «Κανονισμός»).  

1. Έχουμε κάνει πλήρη έρευνα των υποθέσεων της SE, και αφού ενεργήσαμε με τον τρόπο αυτό, σχηματίσαμε 
τη γνώμη ότι η SE θα είναι σε θέση να πληρώσει τα χρέη της στο ακέραιο μέσα στους δώδεκα μήνες αμέσως 
μετά την ημερομηνία της πρότασης μεταφοράς.  

2. Στο σχημάτισμα της γνώμης μας για τους σκοπούς της παραγράφου 1 πιο πάνω έχουμε λάβει υπόψη μας 
τις ίδιες υποχρεώσεις (συμπεριλαμβάνοντας μελλοντικές και τυχαίες) όπως αυτές ισχύουν βάση το άρθρο 212 
του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 για την ικανότητα της SE να πληρώσει τα χρέη της.  

Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής. 

  
 

To be checked when the signatory is not a Greek speaker) 
 
I hereby confirm that I have sufficient understanding of the English language and that the contents of this form 
(including anything mentioned in the Greek version of this declaration) have been fully explained to me in 
English and/or any other language which I understand.  
I declare and confirm solemnly and honestly that the information provided in this form is true and accurate 
and that this form has been completed in accordance with the guidance notes.  
I make this declaration honestly believing that it is true.   

Θέση Μέλος του διευθυντικού / διοικητικού οργάνου της SE 

Όνομα  Επώνυμο  

Διά οργανισμό*  

Ιδιότητα  Διοικητικός Σύμβουλος  Γραμματέας 
 

Υπογραφή 

 
 
 
 
 

Ημερομηνία 
υπογραφής 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        
 
 
 
 Επισυνημμένα Έγγραφα δείτε σημείωση 4 

Καταστάσεις     Καταστάσεις ενεργητικού και παθητικού της SE. 
  

Άλλα έγγραφα*   (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
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ΕΔ10 
Τροποποίηση καταστατικού της 

SE 
(Σύμφωνα με τον Κανονισμό 43(1)(α) των περί Ευρωπαϊκής 

Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) Κανονισμών 
του 2006 έως 2017)

Για επίσημη χρήση (ΤΕΕΕΠ σφραγίδα, ημερομηνία, κωδικός) 

Έντυπο ΕΔ10 Έκδοση     

Το έντυπο να συμπληρωθεί με εκτυπωμένους χαρακτήρες ή ευανάγνωστους χειρόγραφους χαρακτήρες στην ελληνική γλώσσα, εκτός σε 
περιπτώσεις ξένων ονομάτων και διευθύνσεων, σε μπλε ή μαύρο μελάνι με κεφαλαία γράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός εάν σημειώνονται με *.  

 Στοιχεία SE δείτε σημείωση 1 
Αριθμός SE EΔ 

Όνομα SE 

Ημερ. τροποποίησης 
καταστατικού 
εγγράφου 

Ημέρα Μήνας Έτος 

Δήλωση Μέλους του Διοικητικού / Διευθυντικού Οργάνου της 
SE δείτε σημείωση 2

Γραμματέας Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο

Δηλώνω και διαβεβαιώνω επίσημα και ειλικρινά ότι τα στοιχεία που περιλήφθηκαν στο παρόν έντυπο είναι 
αληθή και ορθά και ότι το έντυπο έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις.  

Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος να υπογράψω και να υποβάλω το παρόν έντυπο, από την ως άνω αριθμό 
και όνομα SE που τροποποιεί το καταστατικό της, σύμφωνα με το κανονισμό 51(1)(α) των Κανονισμών για την 
Ευρωπαϊκή Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (SΕ) καταστατικό της SΕ έχει τροποποιηθεί. 

Αντίγραφο της τροποποίησης του καταστατικού επισυνάπτεται. 

Το τροποποιημένο Καταστατικό θεσπίστηκε την ημερομηνία που αναγράφεται στην ενότητα «Στοιχεία SΕ» και 
πιο συγκεκριμένα στο πεδίο «Ημερ. τροποποίησης καταστατικού εγγράφου».  

Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής. 
(To be checked when the signatory is not a Greek speaker)

I hereby confirm that I have sufficient understanding of the English language and that the contents of this form 
(including anything mentioned in the Greek version of this declaration) have been fully explained to me in 
English and/or any other language which I understand.  
I declare and confirm solemnly and honestly that the information provided in this form is true and accurate 
and that this form has been completed in accordance with the guidance notes.  
I make this declaration honestly believing that it is true.   

Όνομα Επώνυμο

Διά οργανισμό* 

Ιδιότητα Διοικητικός Σύμβουλος Γραμματέας 

Υπογραφή 
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ΕΔ10 
Τροποποίηση καταστατικού της SE 

Στοιχεία Επικοινωνίας δείτε σημείωση 3

Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από το πρόσωπο που υποβάλλει το παρόν έγγραφο στον Έφορο Εταιρειών. 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ)

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 

Αριθμός κινητού 
τηλεφώνου* 

Επισυνημμένα Έγγραφα δείτε σημείωση 4

Ψήφισμα Ειδικό ψήφισμα πιστοποιημένο από μέλος διοικητικού / διευθυντικού οργάνου της SE. 

Καταστατικό έγγραφο Τροποποιημένο καταστατικό έγγραφο. 

Μεταφράσεις * 

Ένορκη δήλωση και τροποποιημένο καταστατικό έγγραφο μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα.* 

Ένορκη δήλωση και μεταφρασμένο στα Ελληνικά και το πρωτότυπο τροποποιημένο καταστατικό 
έγγραφο σε ξένη γλώσσα. * 
Ένορκη δήλωση και ειδικό ψήφισμα πιστοποιημένο από μέλος διοικητικού / διευθυντικού οργάνου της 
SE μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα.* 
Ένορκη δήλωση και μεταφρασμένο στα Ελληνικά και το πρωτότυπο ειδικό ψήφισμα πιστοποιημένο από 
μέλος διοικητικού / διευθυντικού οργάνου της SE σε ξένη γλώσσα. * 

Άλλα έγγραφα* (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) 
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ΕΔ11 
  

Κίνηση ή περάτωση 
διαδικασίας λύσης, 

εκκαθάρισης, αφερεγγυότητας 
ή παύσης πληρωμών, 

διαδικασία και απόφαση για τη 
συνέχιση της δραστηριότητας 

της SE 
(Σύμφωνα με τον Κανονισμό 43(1)(β) των περί Ευρωπαϊκής 

Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) Κανονισμών 
του 2006 έως 2017) 

 
 

 
Για επίσημη χρήση (ΤΕΕΕΠ σφραγίδα, ημερομηνία, κωδικός) 

 
 
 

 

Έντυπο ΕΔ11 Έκδοση      
 

Το έντυπο να συμπληρωθεί με εκτυπωμένους χαρακτήρες ή ευανάγνωστους χειρόγραφους χαρακτήρες στην ελληνική γλώσσα, εκτός σε 
περιπτώσεις ξένων ονομάτων και διευθύνσεων, σε μπλε ή μαύρο μελάνι με κεφαλαία γράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός εάν σημειώνονται με *.  
 

 
  Στοιχεία SE δείτε σημείωση 1 
Αριθμός SE         

Όνομα SE   

Ημερ. της πράξης που 
έλαβε χώρα  

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Επιλογή πράξης που 
έλαβε χώρα  
  

 Κίνηση της διαδικασίας λύσης  
  
 Περάτωση της διαδικασίας λύσης   
  
 Κίνηση της διαδικασίας εκκαθάρισης  
  
 Περάτωση της διαδικασίας εκκαθάρισης   
  
 Κίνηση της διαδικασίας αφερεγγυότητας   
  
 Περάτωση της διαδικασίας αφερεγγυότητας   
  
 Κίνηση της διαδικασίας παύσης πληρωμών   
  
 Περάτωση της διαδικασίας παύσης πληρωμών   
  
 Απόφαση για τη συνέχιση δραστηριότητας   
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ΕΔ11 
Κίνηση ή περάτωση διαδικασίας λύσης, εκκαθάρισης, αφερεγγυότητας ή παύσης πληρωμών, 

διαδικασία και απόφαση για τη συνέχιση της δραστηριότητας της SE 

Δήλωση δείτε σημείωση 2

Δηλώνω και διαβεβαιώνω επίσημα και ειλικρινά ότι τα στοιχεία που περιλήφθηκαν στο παρόν έντυπο είναι 
αληθή και ορθά και ότι το έντυπο έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις.  

Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος να υπογράψω και να υποβάλω το παρόν έντυπο, από την ως άνω όνομα 
SE. 

Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής.
(To be checked when the signatory is not a Greek speaker)

I hereby confirm that I have sufficient understanding of the English language and that the contents of this form 
(including anything mentioned in the Greek version of this declaration) have been fully explained to me in 
English and/or any other language which I understand.  
I declare and confirm solemnly and honestly that the information provided in this form is true and accurate 
and that this form has been completed in accordance with the guidance notes.  
I make this declaration honestly believing that it is true.   

Ιδιότητα 

Διοικητικός Σύμβουλος Γραμματέας Μέλος διοικητικού οργάνου της SE 

Εκκαθαριστής Παραλήπτης Μέλος διευθυντικού οργάνου της SE 

Εισπράκτορας Διαχειριστής Διοικητικός Παραλήπτης 

Επιθεωρητής Αναπληρωτής Διοικητικός Σύμβουλος 

Βοηθός Γραμματέας Αναπληρωτής Γραμματέας 

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος 

Όνομα Επώνυμο

Διά οργανισμό* 

Υπογραφή 

Στοιχεία Επικοινωνίας δείτε σημείωση 3

Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από το πρόσωπο που υποβάλλει το παρόν έγγραφο στον Έφορο Εταιρειών. 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ)

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Αριθμός 
αντιπροσώπου* 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 

Αριθμός κινητού 
τηλεφώνου* 
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ΕΔ12 
Έκδοση πιστοποιημένων 
αντιγράφων ευρωπαϊκής 

δημόσιας εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης (SE) 

(Σύμφωνα με το άρθρο 387(1)(β) του περί Εταιρειών Νόμου
Κεφ.113)

Για επίσημη χρήση (ΤΕΕΕΠ σφραγίδα, ημερομηνία, κωδικός) 

Έντυπο ΕΔ12 Έκδοση v.2.00 

Το έντυπο να συμπληρωθεί με εκτυπωμένους χαρακτήρες ή ευανάγνωστους χειρόγραφους χαρακτήρες στην ελληνική γλώσσα, εκτός σε 
περιπτώσεις ξένων ονομάτων και διευθύνσεων, σε μπλε ή μαύρο μελάνι με κεφαλαία γράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επεξηγηματικές 
σημειώσεις. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός εάν σημειώνονται με *. 

 Στοιχεία SE δείτε σημείωση 1 
Αριθμός εταιρείας ΕΔ 

Όνομα εταιρείας 

Αιτούμενη Υπηρεσία δείτε σημείωση 2

Περιγραφή υπηρεσίας 
Αριθμός ελληνικών 

αντιγράφων
Αριθμός αγγλικών 

αντιγράφων
Συγκεκριμένη Ημερομηνία / Περίοδος* 

Πιστοποιημένο Αντίγραφο 
Πιστοποιητικού Συστάσεως

Πιστοποιητικό Διεύθυνσης 
Εγγεγραμμένου Γραφείου 

από
Ημέρα Μήνας Έτος

μέχρι
Ημέρα Μήνας Έτος

Πιστοποιητικό Διευθυντών και 
Γραμματέα

από
Ημέρα Μήνας Έτος

μέχρι
Ημέρα Μήνας Έτος

Πιστοποιημένο Αντίγραφο 
Ιδρυτικού και Καταστατικού 

Πιστοποιητικό Μεταφοράς 
Εγγεγραμμένου Γραφείου 

Πιστοποιητικό ότι η SE 
υφίσταται 

Πιστοποιημένο Αντίγραφο 
Εντύπων  
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ΕΔ12 
Έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων ευρωπαϊκής δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 

(SE) 

Στοιχεία Επικοινωνίας δείτε σημείωση 3

Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από το πρόσωπο που υποβάλλει το παρόν έγγραφο στον Έφορο Εταιρειών. 

Φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 

Φυσικό (φ) Νομικό (ν) 

Όνομα (φ) Επώνυμο (φ)

Όνομα οργανισμού 
(ν) 

Μητρώο εγγραφής 
οργανισμού (ν) 

Αριθμός 
εγγραφής (ν) 

Αριθμός 
αντιπροσώπου* 

Οδός Αριθμός 

Κτήριο* 

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

Όροφος*
Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα

Πόλη / Επαρχία Τ.Κ. 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 

Αριθμός κινητού 
τηλεφώνου* 

Παραλαβή εγγράφων 

Αρχείο Εφόρου Εταιρειών Ταχυδρομική Αποστολή στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας 

Ταχυδρομική Αποστολή στη Διεύθυνση που Αναγράφεται στα Στοιχεία Επικοινωνίας 
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