
Κ.Δ.Π. 18/87 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2203 της 30ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1987 

ΔΙΟΙΚΗΊΊΚ£Σ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις 

Αριθμός 18 

Οι κερί Ομορρύθμων « η Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Εχωνυμιων 
Κανονισμοί του 1987, οι οκοίοι εξεδόθησαν αχό το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το 
άρθρο €1(1) του κερί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών 
Εχωνυμιων Νόμου, lap. 110 και Νόμος 77 του 1977, κατατεθέντες στη Ββολή των 
Αντιπροσώπων ενεκρίθησαν αχό αυτή και δημοσιεύονται στην εχίσημη εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

Ο ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 116 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 77 

ΤΟΥ 1977) 

Κανονισμοί δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 67 
Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ" αυτό από το εδάφιο (1) του 

άρθρου 67 του κερί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και 
Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει τους 
ακόλουθους Κανονισμούς: 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ομορρύθμων 
και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Κανονισμοί του 
1987. 

2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά 
από το κείμενο: 

«'Εφορος» ή «Έφορος Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών 
και Εμπορικών Επωνυμιών» σημαίνει τον Επίσημο Παραλήπτη και 
Έφορο και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο 
διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για να ασκεί οποιαδήποτε 
από τις εξουσίες ή οποιοδήποτε από τα καθήκοντα του Εφόρου. 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εται
ρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμον ή οποιοδήποτε άλλο νόμο ο 
οποίος τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν. 

3. Τα καταβλητέα τέλη δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι αυτά που 
καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα των παρόντων Κανονισμών και, 
εκτός εάν ο Έφορος διατάξει διαφορετικά, θα είναι καταβλητέα σε 
χαρτόσημα και θα καταβάλλονται πριν ή κατά tojpovo διενέργειας της 
πράξεως σε σχέση με την οποία πρέπει να καταβάλλονται. 

Key. 116 
77τοβ1»77. 

Συνοιτηκος 
τίτλος. 

ΕρμηνΕ**. 

Kef. 116 
7? too 1977. 

Τέλη. 

ΠρΑτο 
Παράρτημα. 

(65) 
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Τύχοι. 

Δεύτερο 
Παράρτημα. 

Τύκοι. 
Τρίτο 
Παράρτημα. 

Δ.Ν. 1954 
Τόμος Ι 
σελ. 419. 
Εχίσημη 
εφημερί&ι 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
31.111977. 

4. Οι Τύποι οι οποίοι καθορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα, πρέπει 
να χρησιμοποιούνται σε τιχέση με ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες 
εταιρείες για τους σκοπούς τουΉόμου και οι τόποι αυτοί πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σε .κάθε περίπτωση την οποία «φορούν «και 0α 
τροποποιούνται όπως ο Έφορος Ι̂ϊθελε ορίσει για την αντιμετώπιση 
άλλων^περιπτώσεων. 

5. Οι Τύποι οι οποίοι καθορίζονται στο Τρίτο Παράρτημα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σε σχέση με εμπορικές επωνυμίες για τους σκοπούς 
του Νόμου και οι τύποι -amoi πρέπει «α χρησιμοποιούνται σε κάθε 
περίπτωση-την οποία αφορούν και θα τροποποιούνται όπως ο Έφορος 
ήθελε ορίσει γω την «ντιμετώπιση άλλων περιπτώσεων. 

6. Οι χερί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών 
Επωνυμιών Κανονισμοί και οι περί Ομορρύθμων *αι Ετερορρύθμων 
Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
Ι977*αταργούνται. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

9. 

10. 

II. 

Πρώτο Παράρτημα 
(Κανονισμός 3) 

Κατά την αίτηση για εγγραφή Ομορρύθμου ή Ετερορ
ρύθμου Εταιρείας 
«Κατά την αίτηση για εγγραφή Εμπορικής Επωνυμίας 
Κατά την αίτηση για ανανέωση Ομορρύθμου ή Ετε
ρορρύθμου Εταιρείας αν αρχικά συμφωνήθηκε καθο
ρισμένη περίοδος: 

για κάθε έτος ανανεώσεως ή κλάσματος αυτού . . 
Για αλλαγή συνεταίρων: 

για κάθε συνέταιρο 
Οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στα καταχωρηθέντα στοι
χεία σε σχέση με Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εται
ρεία ή Εμπορική Επωνυμία 
Για κάθε πιστοποιημένο αντίγραφο πιστοποιητικού 
εγγραφής 
Για κάθε πιστοποιημένο αντίγραφο του Τύπου Ο.Ε.Ι 
ή Ε.Ε.Ι 
Για κάθε πιστοποιημένο αντίγραφο ή απόσπασμα 
οποιουδήποτε άλλου εγγράφου καταχωρηθέντος δυνάμει 
του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων και Εμπο
ρικών Επωνυμιών Νόμου: 

για την-πρώτη σελίδα 
για κάθε επιπρόσθετη σελίδα 

Για επιθεώρηση οποιουδήποτε εγγράφου καταχωρη
θέντος: 

κατά φάκελο 
Κατά την αίτηση για έγκριση ονόματος: 

για κάθε όνομα 
Για επιθεώρηση του Αρχείου Ονομάτων 

Τέλη 
£σεντ 

20.00 
15.00 

3.00 

6.00 

3.00 

3.00 

2.00 

2.00 
0.30 

0.50 

0.25 
0.50 

Σε περίπτωση που κοινοποιούνται με τον ίδιον Τύπο περισσότερες 
από μια αλλαγές για την κοινοποίηση των οποίων απαιτείται διαφο
ρετικής αξίας τέλος, ο εν λόγω Τύπος θα υπόκειται σ' ένα μόνο τέλος, 
το οποίο θα είναι εκείνο το οποίο αντιστοιχεί προς εκείνη την αλλαγή 
για την κοινοποίηση της οποίας απαιτείται το μεγαλύτερο τέλος. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Κανονισμός 4) 

ΤΕΛΟΣ: (Τύπος Ο.Ε.Ι) 

Ο ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 116 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑ ΕΓΓΡΑΦΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Εμείς οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι συνέταιροι του οίκου 

από με την παρούσα υποβάλλουμε αίτηση για εγγραφή! 
εταιρείας και γι' αυτό παρέχουμε τα πιο κάτω στοιχεία 

σύμφωνα με το άρθρο 51 του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων 
Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, Κεφ. 116: 

(1) 'Ονομα οίκου (2) Γενική φύση εργασιών 

(3) Τόπος όπου κυρίως διεξάγονται 
οι εργασίες (Πλήρης διεύθυνση) 

1 2 3 4 5 6 7 

(4χα) Το παρόν Κύριο όνομα ή ονό
ματα και επίθετο κάθε ιδιώτη— 
και το εγγεγραμμένο όνομα κάθε 
εταιρείας—συνεταίρου στον οίκο. 

(β) Οποιοδήποτε προηγούμενο Κύριο 
όνομα ή ονόματα, ή επίθετο κάθε 
ιδιώτη συνέταιρου στον οίκο. (Αν 
δεν υπάρχει καταχωρήσετε «Κανένα»). 

(γ) Η υπηκοότητα κάθε ιδιώτη συνέ
ταιρου στον οίκο. 

(δ) Άλλη επαγγελματική ενασχόληση 
(αν υπάρχει) κάθε ιδιώτη συνέταιρου 
στον οίκο. (Αν δεν υπάρχει κατα
χωρήσετε «Καμμία»). 

(ε) Η συνήθης κατοικία κάθε ιδιώτη— 
και το εγγεγραμμένο γραφείο ή 
η έδρα' κάθε εταιρείας—συνέταιρου 
στον οίκο. (Πλήρης διεύθυνση). 

(ζ) Καταχωρήσετε κατά πόσο πρόκει
ται για ομόρρυθμο ή ετερόρρυθμο 
συνέταιρο. 

(η) Αν είναι ετερόρρυθμος καταχωρή
σετε το καταβληθέν ποσό κάι 
κατά πόσο καταβλήθηκε σε χρήμα 
ή κατά ποιόν άλλο τρόπο. 

* 
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(5) Συμφωνηθείσα χρονική περίοδος της 
εταιρείας (αν υπάρχει) not η ήμερο-
μηνία ενάρξεως: 

Χρονική περίοδος (αν υπάρχει)... έτη. 
Ημερομ. ενάρξεως της εταιρείας Υπογραφές 
Αν δεν υπάρχει ορισμένη χρονική περίοδος, όλων των 

οι όροι υπό τους οποίους συνίσταται η συνέταιρων 
εταιρεία 

(6) Οποιοδήποτε άλλο όνομα με το οποίο 
ή ονόματα με τα οποία διεξάγονται οι 
εργασίες της εταιρείας 

(7) Τα ονόματα των ομόρρυθμων συνέταιρων των εξουσιοδοτημένων 
να διαχειρίζονται την εταιρεία, διευθύνουν αυτή και υπογράφουν 
γι' αυτή με το όνομα της (αν είναι περισσότεροι από ένας 
καταχωρήσετε κατά πόσο από κοινού, ή κεχωρισμένα): 

Στάληκε ταχυδρομικώς ή παραδόθηκε για καταχώρηση από 
Ημερομηνία ημέρα του 19 . . . 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙ-
ΡΕΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ 

(t) Καταχωρήσετε τη λέξη «ομορρύθμου» ή «ετερορρύθμου», ανάλογα με 
την περίπτωση. 
Σημειώσεις προς τον/την αιτητή/αιτήτρια. 

Α. Αν χωρίς εύλογη δικαιολογία δεν παρασχεθούν μέσα σ' ένα μήνα 
από την ίδρυση της εταιρείας τα απαιτούμενα στοιχεία, η παρά
λειψη αυτή επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη έκπτωση δικαι
ώματος επιβαλλόμενη από το Νόμο αποτελεί αδίκημα για το οποίο 
μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο που να μην υπερβαίνει τις £15.00 
για κάθε ημέρα για την οποία εξακολουθεί η παράλειψη. 

Β. Κάθε πρόσωπο που εν γνώσει του συντάσσει, υπογράφει, απο
στέλλει ή παραδίδει για εγγραφή οποιαδήποτε έκθεση που περι
λαμβάνει ψευδείς καταχωρήσεις είναι ένοχο αδικήματος και 
υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις £1,000, ή σε 
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δυο έτη ή και στις δύο ποινές. 

Γ. Αν ο οίκος που απευθύνεται για εγγραφή διεξάγει τις εργασίες εξ 
ολοκλήρου ή κυρίως ως εντολοδόχος (NOMINEE) ή θεματο
φύλακας άλλου, ή για άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα ή εταιρεία, 
πρέπει να παρασχεθούν τα επιπρόσθετα στοιχεία που καθορίζονται 
στο Άρθρο 53 του Νόμου. 

Δ. Παρέχεται η εξουσία στον έφορο Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων 
Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών να μη εγγράψει οποιοδήποτε 
όνομα το οποίο κρίνει ανεπιθύμητο (Βλέπε Άρθρο 55 του Νόμου). 
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(Τύπος Ο.Ε:2) 

Ο ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ Ε Π Ω Λ Μ Ι ® ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 116 

Δήλωση αλλαγών στα Στοιχεία! Εταιρείας 
Όνομα Οίκου Αρ. Πιστοποιητικού 

Η πιο κάτω δήλωση αλλαγών, οι οποίες έγιναν σε σχέση με την πιο 
πάνω εταιρεία κατά την ημέρα του «... 19 
υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 54 του περί Ομορρύθμων και 
Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, Κεφ. 116: 

(1) Αλλαγή στο όνομα του οίκου: 
(2) Αλλαγή στη γενική φύση των εργασιών: 
(3) Αλλαγή στον τόπο όπου κυρίως διεξάγονται οι εργασίες. (Πλήρης 

διεύθυνση): 
(4) Αλλαγή στους συνέταιρους ή στο όνομα ή #" άλλα στοιχεία 

οποιουδήποτε συνέταιρου: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 

(α) Το παρόν Κύριο όνομα ή ονόματα και 
επίθετο κάθε ιδιώτη—και το εγγεγραμμένο 
όνομα κάθε εταιρείας—συνέταιρου στον 
οίκο. 

(β) Οποιοδήποτε προηγούμενο Κύριο όνομα 
ή ονόματα, ή επίθετο κάθε ιδιώτη συνέ
ταιρου στον οίκο. (Αν δεν υπάρχει κατα
χωρήσετε «Κανένα»). 

(γ) Η υπηκοότητα κάθε ιδιώτη συνέταιρου 
στον οίκο. 

(δ) Άλλη επαγγελματική ενασχόληση (αν 
υπάρχει) κάθε ιδιώτη συνέταιρου στον 
οίκο. (Αν δεν υπάρχει καταχωρήσετε 
«Καμμιά»). 

(ε) Η συνήθης κατοικία κάθε ιδιώτη—και 
το εγγεγραμμένο γραφείο ή η έδρα κάθε 
εταιρείας—συνέταιρου στον οίκο (Πλήρης 
διεύθυνση). 

(ζ) Καταχωρήσετε κατά πόσο πρόκειται περί 
ομόρρυθμου ή ετερόρρυθμου συνέταιρου. 

(η) Αν είναι ετερόρρυθμος καταχωρήσετε το 
καταβληθέν ποσό και κατά πόσο κατα
βλήθηκε σε χρήμα ή κατά ποιο άλλο 
τρόπο. 

• 
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*•·»* 

(5) Αλλαγή στη χρονική περίοδο ή το χαρακτήρα της εταιρείας: 
Αν δεν υπάρχει καθορισμένη χρονική περίοδος, οι όροι υπό 

τους οποίους τώρα συνίσταται η εταιρεία πρέπει να δοθούν. 

Αν η εταιρεία διαλύθηκε καταχωρήσετε την ημερομηνία 
διαλύσεως: 

(6) Αλλαγή στο καταβληθέν ποσό από οποιαδήποτε ετερόρρυθμο 
συνέταιρο. Καταχωρήσετε κατά. πόσο καταβλήθηκε σε χρήμα ή 
κατά ποιο άλλο τρόπο: 

(7)(α) Αλλαγή στην ευθύνη οποιουδήποτε συνέταιρου λόγω του ότι 
έγινε από ομόρρυθμος, ετερόρρυθμος, συνέταιρος: 

(8) Αλλαγή στους ομόρρυθμους συνέταιρους τους εξουσιοδοτημένους 
να διαχειρίζονται την εταιρεία, διευθύνουν αυτή και' υπογράφουν 
γι' αυτή με το όνομα της. 

(Αν είναι περισσότεροι από ένας καταχωρήσετε κατά πόσο από 
κοινού ή κεχωρισμένα): 

(9) Αλλαγή σ* οποιοδήποτε άλλο όνομα ή ονόματα με το/τα οποίο/α 
διεξάγονται οι εργασίες της εταιρείας: 

Στάληκε ταχυδρομικώς ή παραδόθηκε για καταχώρηση από 
Υπογραφή του οίκου 

Στις του 19 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑ* ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙ
ΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ 

(!) Καταχωρήσετε τη λέξη «ομόρρυθμος» ή «ετερόρρυθμος» ανάλογα με 
την περίπτωση. 

Σημειώσεις προς τον/την δηλώνοντα/ουσα. 

Α. Αν χωρίς εύλογη δικαιολογία δεν παρασχεθούν μέσα σ' επτά 
ημέρες από την ημέρα που έγινε οποιαδήποτε αλλαγή ή αλλαγές 
τα απαιτούμενα γι' αυτές στοιχεία, η παράλειψη αυτή επιπρόσθετα 
από οποιαδήποτε άλλη έκπτωση δικαιώματος επιβαλλόμενη από το 
Νόμο αποτελεί αδίκημα γιά το οποίο μπορεί να επιβληθεί 
πρόστιμο που να μην υπερβαίνει τις £15.00 για κάθε ημέρα για την 
οποία εξακολουθεί η παράλειψη. 

Β. Κάθε πρόσωπο που εν γνώσει του συντάσσει, υπογράφει, απο
στέλλει ή παραδίδει για εγγραφή οποιαδήποτε έκθεση που 
περιλαμβάνει ψευδείς καταχωρήσεις είναι ένοχο αδικήματος και 
υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις £1,000 ή σε 
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή και στις δύο ποινές. 

Γ. Αν ο οίκος που απευθύνεται για εγγραφή διεξάγει τις εργασίες εξ 
ολοκλήρου ή κυρίως ως εντολοδόχος (NOMINEE) ή θεματοφύ
λακας άλλου, ή για άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα ή εταιρεία, πρέπει 
να παρασχεθούν τα επιπρόσθετα στοιχεία που καθορίζονται στο 
άρθρο 53 του Νόμου. 

Δ. Παρέχεται η εξουσία στον Έφορο Ομόρρυθμων και Ετερόρ
ρυθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών να μην εγγράψει 
οποιοδήποτε όνομα το οποίο κρίνει ανεπιθύμητο (Βλέπε άρθρο 5S 
του Νόμου). 

Ε. Αλλαγές που προκύψαν από θάνατο, μεταβίβαση δικαιώματος, 
αύξηση του αριθμού των συνεταίρων ή μετά από αλλαγή ονόματος 
ή άλλων στοιχείων πρέπει να κοινοποιούνται απέναντι στο χώρο 
(4). * 

Cyprus Legal Portal - http //www leginet eu/ 



71 Κ.Δ.Π. 18/87 

ΣΤ. Προβλέπεται στον Τύπο αυτό για την κοινοποίηση όλων tan 
αλλαγών για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση για κοινοποίηση 
παρ* όλα αυτά συμβαίνει συχνά να απαιτείται κοινοποίηση για μια 
μόνο αλλαγή για παράδειγμα την αλλαγή σ*ον-«·πο όπου κυρίως 
διεξάγονται οι εργασίες. Σε τέτοια περίπτωση η λέξη «Καμμιά» 
πρέπει να̂  καταχωρείται στους υπόλοιπους χώρο»# 

(Τύπος Ο.Ε3) 
Αρ. Ο.Ε , 

Ο ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ 

ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 116 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΤΡΑΦΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ/1ΤΕΡΟΡΡΎ«ΜΟΥ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ *, 

ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι ο Οίκος « . Ι.. 

από · . ,... 
γράφτηκε ως Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη Εταίρε» αφού καταχώρησε τα 
απαιτούμενα στοιχεία από το άρθρο 51 του περί Ομορρύθμων και 
Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, Κεφ. 116. 

Υπογράφτηκε από μένα, στη Λευκωσία, σήμερα την ημέρα 
του ,19 

Έφορος Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων 
Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών. 
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(Τύπο?Ο.Ε.4) 
Αρ. C E . 

Ο ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΎΘΜΩΝ ΚΑΙ Ε-ΠΕΡΟΡΡΎΘΜΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ^ΒΟΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΜΤΜΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΤΑ Κ AT ΑΧΩΡΗΘΕΝΤΑ 
ΣΤ^ίΕΙΑ€>ΜΟΡ^ΥΘΜΟΥ/ιΠΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΌΕΓΓΑΙ ότι ο Οίκος 

από 
κοινοποίησε προς εμένα σύμφωνα με το άρθρο 54 του περί Ομορρύθμων 
και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, Κεφ. 
116, τις πιο κάτω καθοριζόμενες αλλαγές οι οποίες έγιναν την ημέρα 
του 19 στα στοιχεία που καταχωρήθηκαν σε σχέση 
με την πιο πάνω Ομόρρυθμη/ Ετερόρρυθμη Εταιρεία και ότι οι αλλαγές 
αυτές γράφτηκαν στο Μητρώο: 

Υπογράφτηκε από μένα, στη Λευκωσία, σήμερα την ημέρα 
του , ,19 

Έφορος Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων 
Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών. 
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ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Κανονισμός 5) 

(ΤΕΛΟΣ: ) 

(Τύπος Ε.Ε.1) 
Ο ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 116 

Αίτηση για Εγγραφή Εμπορικής Επωνυμίας από Ιδιώτη ή Εταιρεία 
ο οποίος/η οποία έχει Τόπο Εργασιών στην Κύπρο 

Εγώ/Εμείς ο/οι πιο κάτω υπογεγραμμένος/οι ο/οι οποίος/οι έχω/ 
έχουμε τόπο εργασιών στην Κύπρο, με την παρούσα υποβάλλω/ουμε 
αίτηση για εγγραφή εμπορικής επωνυμίας και γι* αυτό παρέχω/ουμε τα 
πιο κάτω σύμφωνα με το άρθρο 52 του περί Ομορρύθμων και 
Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, Κεφ. 116: 

(1) Η εμπορική επωνυμία: 

(2) Η γενική φύση των εργασιών: 
(3) Ο τόπος όπου κυρίως διεξάγονται οι εργασίες: 

(Πλήρης διεύθυνση). 
(4) (α) Το παρόν Κύριο όνομα ή ονόματα και επίθετο του ιδιώτη ή 

το εγγεγραμμένο όνομα της εταιρείας: 

(β) Οποιοδήποτε πρώην Κύριο όνομα ή ονόματα ή επίθετο του 

ιδιώτη. (Αν δεν υπάρχει καταχωρήσετε «Κανένα»): 

(γ) Η υπηκοότητα του ιδιώτη: 

(δ) Άλλη επαγγελματική ενασχόληση (αν υπάρχει) του 

ιδιώτη: 

(ε) Η συνήθης κατοικία του ιδιώτη ή το εγγεγραμμένο γραφείο 
ή η έδρα της εταιρείας: (Πλήρης διεύθυνση): 

(5) Η ημερομηνία ενάρξεως των εργασιών: 
(6) Οποιαδήποτε άλλη εμπορική επωνυμία ή επωνυμίες με τις 

οποίες διεξάγονται οι εργασίες: 

Αποστάληκε ταχυδρομικώς ή παραδόθηκε για καταχώρηση από 

(Υπογραφή)... 

Ημερομηνία ημέρα του 19 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ, 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ. 
Σημειώσεις προς τον/την αιτητή/αιτήτρια. 

Α. Αν χωρίς εύλογη δικαιολογία δεν παρασχεθούν μέσα σ* ένα μήνα 
από την ημέρα που άρχισαν οι εργασίες υπό την εμπορική 
επωνυμία τα απαιτούμενα στοιχεία, η παράλειψη αυτή επιπρόσθετα 
απο οποιαδήποτε άλλη έκπτωση δικαιώματος επιβαλλόμενη από το 
Νόμο αποτελεί αδίκημα για το οποίο μπορεί να επιβληθεί 
πρόστιμο που να μην υπερβαίνει ης £15.00 για κάθε ημέρα για την 
οποία εξακολουθεί η παράλειψη. 
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Β. Κάθε πρόσωπο που εν γνώσει του συντάσσει, υπογράφει, απο-
βτελλει ή παραδίδει για εγγραφή β«»*4ή*0*ε έκθεση «ου περι
λαμβάνει ψευδείς καταχωρήσεις είναι ίνο^ρ «δικήματος και υπό
κειται σε πρόστιμο που δεν-ua^ghiMPI « ς £l£QQ ή σε φυλάκιση 
που δεν υπερβαίνει ra δύο έτη ή «w^raft δύο πβΐΜές. 

Τ. Αν ο ιδιώτης ή ^^mif^mmmmMmmt-wa-ti^miki^&^ 
τις εργασίες εξ ολοκλήρου % v&mQ^®m&i&o^@iQ&B8££.) 
ή θεματοφύλακας «λλου, ή για άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα ή 
ffwipaig, <apijcu ν α παρασχεθούν τα «ηκρόσθεχα στοιχεία «ου 
καθορίζονται <στο άρθρο 53 του Νόμου. 

Δ. Παρέχεται η εξουσία στον Έφορο Ομορρύθμων και Ετερορ
ρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών να μη εγγράψει 
οποιοδήποτε όνομα το οποίο κρίνει ανεπιθύμητο (Βλέπε άρθρο 55 
του Νόμου). 

ΤΕΛΟΣ: (Τύπος Ε.Ε.2) 

ΟΛΒΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 116 

Δήλωση Αλλαγών στα Εγγεγραμμένα Στοιχ*ία σχετικά με Εμπορική 
Επωνυμία Ιδιώτη ή Εταιρείας ο/η οποίος/» έχει Τόπο 

Εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία 

Αρ. Πιστοποιητικού 
Εμπορική Επωνυμία 

Η ακόλουθη δήλωση αλλαγών, οι οποίες έγιναν σε σχέση με την πιο 
πάνω Εμπορική Επωνυμία κατά την ημέρα του 
19 υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 54 του περί Ομορρύθμων και 
Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνύμων Νόμου, Κεφ. 116: 

(1) Αλλαγή στην εμπορική επωνυμία: 
(2) Αλλαγή στη γενική φύση των εργασιών: 
(3) Αλλαγή τόπου όπου κυρίως διεξάγονται οι εργασίες: 

(Πλήρης διεύθυνση). 
(4) Αλλαγή στο όνομα ή σ' άλλα στοιχεία του ιδιώτη ή της 

εταιρείας: 
(5) Αλλαγή σ' οποιαδήποτε άλλη εμπορική επωνυμία ή επωνυμίες 

με την/τις οποία/οποίες διεξάγονται οι εργασίες: 
(6) Ημερομηνία κατά την οποία οι εργασίες έπαυσαν να διεξά

γονται υπό την εμπορική επωνυμία: 

Στάληκε ταχυδρομικώς ή παραδόθηκε για καταχώρηση από 

(Υπογραφή). 
Την ημέρα του 19 
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ΠΡΟΣ TON ΕΦΟΡΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ, 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ. 
Σημειώσεις προς τον/την δηλώνοντα/ουσα. 

Α. Αν χωρίς εύλογη δικαιολογία δεν παρασχεθούν μέσα σ' επτά 
ημέρες από την ημέρα που έγινε οποιαδήποτε αλλαγή ή αλλαγές 
τα απαιτούμενα γι* αυτές στοιχεία, η παράλειψη αυτή επιπρόσθετα 
απο οποιαδήποτε άλλη έκπτωση δικαιώματος επιβαλλόμενη από το 
Νόμο αποτελεί αδίκημα για το οποίο μπορεί να επιβληθεί 
πρόστιμο που να μην υπερβαίνει τις £15.00 για κάθε ημέρα για την 
οποία εξακολουθεί η παράλειψη. 

Β. Κάθε πρόσωπο που εν γνώσει του συντάσσει, υπογράφει, απο
στέλλει ή παραδίδει για εγγραφή οποιαδήποτε έκθεση που περι
λαμβάνει ψευδείς καταχωρήσεις είναι ένοχο αδικήματος και υπό· 
κείται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις £1,000 ή σε φυλάκιση 
που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή και στις δύο ποινές. 

Γ. Αν ο ιδιώτης ή η εταιρεία που απευθύνεται για εγγραφή διεξάγει 
τις εργασίες εξ ολοκλήρου ή κυρίως ως εντολοδόχος (NOMINEE) 
ή θεματοφύλακας άλλου, ή για άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα ή 
εταιρεία, πρέπει να παρασχεθούν τα επιπρόσθετα στοιχεία που 
καθορίζονται στο άρθρο 53 του Νόμου. 

Δ. Παρέχεται η εξουσία στον Έφορο Ομορρύθμων και Ετερορ
ρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών να μη εγγράψει 
οποιοδήποτε όνομα το οποίο κρίνει ανεπιθύμητο (Βλέπε άρθρο 55 
του Νόμου). 

Ε. Γίνεται πρόνοια στον Τύπο αυτό για την κοινοποίηση όλων των 
αλλαγών για τις onoisq υφίσταται υποχρέωση για κοινοποίηση· 
παρ* όλα αυτά συμβαίνει συχνά να απαιτείται κοινοποίηση για μιά 
μόνο αλλαγή, για παράδειγμα την αλλαγή στον τόπο όπου κυρίως 
διεξάγονται οι εργασίες. Σε τέτοια περίπτωση η λέξη «Καμμιά» 
πρέπει να καταχωρείται στους υπόλοιπους χώρους. 
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(Τύπος Ε.Ε.3) 
Αρ. Ε.Ε. 

Ο ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΓΚ»»β»ΕΙΙΩΗΥΜΐΩΝ 

ΝΟΜΟΣ, ΜΕ*. Π6 

ΙΚΙ^©1Β»ΗΤΗ£&ΕΓΓΡΑ«ΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΗΩΝΥΜΙΑΙίωίαΤ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ME TO ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΚΙΤΑΙ ό*ι το όνομα 

γράφτηκε σήμερα ως Εμπορική Επωνυμία τ 

από 

αφού καταχώρησε τα απαιτούμενα στοιχεία από το άρθρο 52 
του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών 
Επωνυμιών Νόμου, Κεφ. 116. 

Υπογράφτηκε από μένα, στη Λευκωσία, σήμερα την ημέρα 
«Β» „».^.... ,19 

Έφορος Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων 
Εταιρειών και Εμηβρικών Επωνυμιών. 
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(Τύπος Ε.Ε.4) 
Αρ. Ε.Ε 

Ο ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ 

ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 116 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ 

ΙΔΙΩΤΗ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι. 

από 
κοινοποίησε προς εμένα σύμφωνα με το άρθρο 54 του περί Ομορρύθμων 
και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, Κεφ. 
116, τις πιο κάτω καθοριζόμενες αλλαγές οι οποίες έγιναν την ημέρα 
του , 19. . . . στα στοιχεία που καταχωρήθηκαν σε σχέση 
με την Εμπορική Επωνυμία 

και ότι οι αλλαγές αυτές γράφτηκαν στο Μητρώο: 

Υπογράφτηκε από μένα, στη Λευκωσία, σήμερα την ημέρα 
του 19 

Έφορος Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων 
Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών. 
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