
 

 
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                            Κ.Δ.Π. 365/2018 
Αρ. 5128, 18.12.2018    
Αριθμός  365 
      Οι  περί της Μεταφοράς Εγγεγραμμένου Γραφείου Εταιρειών εντός και εκτός της Δημοκρατίας (Τροπο-
ποιητικοί) Κανονισμοί του 2018, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 
387(1)(α), (β) και (δ) 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)(α), (β) και (δ) 

  
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 

     Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του  παρέχονται  δυνάμει των  
παραγράφων (α), (β) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 387 του περί Εταιρειών Νόμου, εκδίδει τους 
ακόλουθους Κανονισμούς:  
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18(Ι) του 2015 
62(Ι) του 2015 
63(Ι) του 2015 
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): 
 6.7.2007. 

1.  Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Μεταφοράς Εγγεγραμμένου 
Γραφείου Εταιρειών εντός και εκτός της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2018 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί της Μεταφοράς Εγγεγραμμένου Γραφείου 
Εταιρειών εντός και εκτός της Δημοκρατίας Κανονισμούς του 2007 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες 
Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Μεταφοράς Εγγεγραμμένου Γραφείου 
Εταιρειών εντός και εκτός της Δημοκρατίας Κανονισμοί του 2007 και 2018. 
 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 3 
των βασικών 
κανονισμών. 

2.  Ο Κανονισμός 3 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

   (α)  Με την αντικατάσταση της παραγράφου (2) αυτού, με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο: 

   
       «(2) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (1) αίτηση, συμπεριλαμβάνει δήλωση 

εντεταλμένου εκπροσώπου της αλλοδαπής εταιρείας.» ∙ και  
   
  (β)  με τη διαγραφή από την παράγραφο (3) αυτού, της πρότασης «Οι σελίδες των 

εγγράφων σημειώνονται στον αντίστοιχο χώρο επί της αίτησης και 
χαρακτηρίζονται, για σκοπούς καλύτερης αναφοράς, και η ένδειξή τους αναφέρεται 
στον αντίστοιχο χώρο της αίτησης.» (τέταρτη μέχρι έβδομη γραμμή). 

   
Τροποποίηση του 
Κανονισμού 4 
των βασικών 
κανονισμών. 

3.  Ο Κανονισμός 4 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  (α) Με την αντικατάσταση από τον πλαγιότιτλο αυτού της λέξης «Κατάλογοι» (πρώτη 
γραμμή), με τη λέξη «Στοιχεία» ∙ 

   
  (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (1) αυτού, της φράσης «Οι κατάλογοι 

συμβούλων της αλλοδαπής εταιρείας και του γραμματέα της εταιρείας, εάν υπάρχει, 
ή των προσώπων στα οποία έχει ανατεθεί η διοίκηση ή η εκπροσώπηση της 
αλλοδαπής εταιρείας, όταν αυτή η εταιρεία δεν έχει συμβούλους ή γραμματέα, 
περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:» (πρώτη μέχρι πέμπτη γραμμή), με τη φράση «Τα 
στοιχεία των συμβούλων της αλλοδαπής εταιρείας και του γραμματέα της εταιρείας, 
εάν υπάρχει, ή των προσώπων στα οποία έχει ανατεθεί η διοίκηση ή η 
εκπροσώπηση της αλλοδαπής εταιρείας, όταν αυτή η εταιρεία δεν έχει συμβούλους 
ή γραμματέα, είναι τα ακόλουθα:» ∙ 

   
  (γ) με τη διαγραφή των υποπαραγράφων (iv) και (vii) της παραγράφου (1) αυτού και την 

αναρίθμηση των υποπαραγράφων (v), (vi), (viii) και (ix) σε (iv), (v), (vi) και (vii), 
αντίστοιχα ∙ 

   
  (δ) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (viii) της παραγράφου (1) αυτού, 

όπως αυτή αναριθμήθηκε σε (vi) σύμφωνα με τα πιο πάνω, της φράσης «διαμέ-
ρισμα/γραφείο, ταχυδρομικός κώδικας, ενορία/πόλη/χωριό,» (δεύτερη και τρίτη 
γραμμή) με τη φράση «αριθμός γραφείου/διαμερίσματος, όροφος, περιοχή/ δήμος/ 
κοινότητα, πόλη/επαρχία, ταχυδρομικός κώδικας,» ∙ 

   
  (ε) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (2) αυτού, της φράσης «Οι κατάλογοι των 

παρόντων μελών της αλλοδαπής εταιρείας περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:» 
(πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «Τα στοιχεία των παρόντων μελών της 
αλλοδαπής εταιρείας είναι τα ακόλουθα:»∙ 
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  (στ) με τη διαγραφή των υποπαραγράφων (iii) και (vi) της παραγράφου (2) αυτού και την 

αναρίθμηση των υποπαραγράφων (iv), (v), (vii) και (viii) σε (iii), (iv), (v) και (vi), 
αντίστοιχα∙ 

   
  (ζ)  με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (vii) της παραγράφου (2) αυτού, 

όπως αυτή αναριθμήθηκε σε (v) σύμφωνα με τα πιο πάνω, της φράσης «διαμέ-
ρισμα/ γραφείο, ταχυδρομικός κώδικας, ενορία/πόλη/χωριό,» (δεύτερη και τρίτη 
γραμμή), με τη φράση «αριθμός γραφείου/διαμερίσματος, όροφος, περιοχή/δήμος/ 
κοινότητα, πόλη/επαρχία, ταχυδρομικός κώδικας,» ∙ και  

   
  (η)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (3) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:  
   
       «(3) Ο Έφορος δύναται να αποδεχτεί έντυπα τα οποία δεν περιέχουν όλα τα 

στοιχεία των μελών ή των συμβούλων που απαιτούνται πιο πάνω, καθώς και να 
ζητήσει διευκρινίσεις σε σχέση με αυτά τα στοιχεία.». 

   
Τροποποίηση του 
Κανονισμού 6 
των βασικών 
κανονισμών.  

4.  Ο Κανονισμός 6 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
φράσης «Στην Ένορκη Δήλωση» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «Στη θέσμια δήλωση». 

   
Τροποποίηση του 
Κανονισμού 10  
των βασικών 
κανονισμών. 

5.  Ο Κανονισμός 10 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  (α)  Με την αντικατάσταση   της παραγράφου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα 
           παράγραφο: 

   
 
 
 

                                                Παράρτημα 1. 

     «(1) Εταιρεία η οποία επιθυμεί την εγγραφή της ως συνεχίζουσα 
εκτός της Δημοκρατίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 354ΙΑ του 
Νόμου, υποβάλλει στον Έφορο αίτηση συμπληρώνοντας το Έντυπο 
ΜΕ 2 το οποίο καθορίζεται στο Παράρτημα 1, η οποία περιλαμβάνει τη 
Δήλωση Φερεγγυότητας και καταβάλλοντας ταυτοχρόνως το 
προβλεπόμενο στους παρόντες Κανονισμούς σχετικό τέλος.» ∙ και  

   
  (β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (2) αυτού, της φράσης «, οι σελίδες των 

εγγράφων σημειώνονται στον αντίστοιχο χώρο επί της αίτησης και χαρακτηρίζονται, 
για σκοπούς καλύτερης αναφοράς, και η ένδειξή τους αναφέρεται στον αντίστοιχο 
χώρο της αίτησης» (δεύτερη μέχρι πέμπτη γραμμή). 

   
Τροποποίηση  
των βασικών 
κανονισμών με 
 την προσθήκη 
νέου  
Κανονισμού 17. 

6.  Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη στο τέλος τους μετά τον 
Κανονισμό 16 του ακόλουθου νέου Κανονισμού 17: 

  «Επεξηγηματικές 
σημειώσεις. 

     17. 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 και δεν υποβάλλονται 
μαζί με το αντίστοιχο έντυπο στον Έφορο.». 

   
Τροποποίηση του 
Παραρτήματος 1 
των βασικών 
κανονισμών. 
Παράρτημα. 

7.  Το Παράρτημα 1 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται με το νέο Παράρτημα 1 που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα των παρόντων Κανονισμών. 
 

   
Έναρξη της ισχύος 
των παρόντων 
Κανονισμών. 

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

       (2) Οι πρόνοιες του Κανονισμού 7 τίθεται σε ισχύ με γνωστοποίηση του Εφόρου, η 
οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   
(Κανονισμός 7) 

 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

(Κανονισμός 3, 6, 8 και 10) 
 

Πίνακας Περιεχομένων 
 

Αριθμός 
Εντύπου Τίτλος Εντύπου  

Τύπος ME 1 Αίτηση αλλοδαπής εταιρείας για συνέχισή της στη Δημοκρατία 

Τύπος ΜΕ 2 Αίτηση ημεδαπής εταιρείας για συνέχισή της εκτός της Δημοκρατίας 

Τύπος ΜΕ 4 Υποβολή πρόσθετων στοιχείων αλλοδαπής εταιρείας για συνέχισή της στη Δημοκρατία»                                    
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ME1 
  
Αίτηση αλλοδαπής εταιρείας για 

συνέχισή της στη Δημοκρατία 
(Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1 και 6 των περί Μεταφοράς 

Εγγεγραμμένου Γραφείου Εταιρειών εντός και εκτός της 
Δημοκρατίας Κανονισμών του 2007 μέχρι 2017) 

 
 

 
Για επίσημη χρήση (ΤΕΕΕΠ σφραγίδα, ημερομηνία, κωδικός) 

 
 
 

 

Έντυπο ME1 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 Εταιρείας δείτε σημείωση 1 
Αριθμός αλλοδαπής 
εταιρείας 

        
Όνομα αλλοδαπής 
εταιρείας 

 
Προτεινόμενο όνομα 
συνέχισης στην 
Κυπριακή Δημοκρατία* 

 

Χώρα/δικαιοδοσία 
αρχικής σύστασης  

 

Φύση εργασιών   
Κωδικός φύσης 
εργασίας 

 

Ονομαστικό κεφάλαιο*  

Διεύθυνση προτεινόμενου εγγεγραμμένου γραφείου 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος* 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Ημερομηνία αρχικής 
σύστασης 

Ημέρα Μήνας Έτος 

        

Ημερ. τελευταίας οικον. 
κατάστασης (αν ισχύει) 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ME1 
Αίτηση αλλοδαπής εταιρείας για συνέχισή της στη Δημοκρατία 

 
 

 

 
 Αξιωματούχος 

δείτε σημείωση 2 

Ιδιότητα  Διοικητικός Σύμβουλος  Γραμματέας  (άλλη ιδιότητα) 
 

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) 

 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

 
 
 Δήλωση Δικηγόρου δείτε σημείωση 3 

  
Δηλώνω και διαβεβαιώνω επίσημα και ειλικρινά ότι είμαι δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα, είμαι ο δικηγόρος εµπεπιστευµένος µε 

την εκπροσώπηση της πιο πάνω εταιρείας στην Κυπριακή Δημοκρατία και ότι έγινε πλήρης συμμόρφωση µε όλες τις πρόνοιες του 

περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, σχετικά µε οποιαδήποτε θέματα τα οποία προηγούνται και απορρέουν από τη μεταφορά του 

εγγεγραμμένου γραφείου της πιο πάνω εταιρείας.  

 
Βεβαιώνω ότι η απόφαση για µμεταφορά του εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας και η εξουσιοδότηση για να προταθεί όνοµα για 

συνέχιση της εταιρείας που να ικανοποιεί τον Έφορο αποφασίσθηκε µε τη δέουσα διαδικασία λήψης τέτοιας απόφασης, σύµφωνα µε 

τους σχετικούς Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας στη χώρα ή δικαιοδοσία σύστασής της.  

 
Βεβαιώνω ότι σύμφωνα µε τις πληροφορίες που µου έχουν δοθεί, δεν άρχισαν διαδικασίες διοικητικής ή ποινικής φύσεως εναντίον της 

ως άνω εταιρείας για παράβαση των νόμων της χώρας ή της δικαιοδοσίας σύστασης της.  

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

Όνομα  Επώνυμο  
Αριθμός μητρώου 
δικηγόρου 

 

Δικηγορική εταιρεία*  

Αριθμός εγγραφής 
δικηγορικής 
εταιρείας* 

 

Υπογραφή 
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ME1 
Αίτηση αλλοδαπής εταιρείας για συνέχισή της στη Δημοκρατία 

 
 

 

 
 Στοιχεία Μέλους δείτε σημείωση 4 

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 Κατέχονται από το Μέλος 

Τάξη μετοχών 
Αριθμός 
μετοχών  

 
Όνομα/τα μετόχων από 
κοινού * 
 

Ονομαστική 
αξία κάθε 
μετοχής 

Ποσό υπέρ 
το άρτιο 

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

Οφειλόμενο ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συμπεριλαμβανομένο
υ οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ το άρτιο 
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ME1 
Αίτηση αλλοδαπής εταιρείας για συνέχισή της στη Δημοκρατία 

 
 

 
 

 

 
 
 Δήλωση δείτε σημείωση 5 

  
   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.  
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 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 

 
 
 
 
 

 
 
 Στοιχεία Επικοινωνίας δείτε σημείωση 6 

 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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ME1 
Αίτηση αλλοδαπής εταιρείας για συνέχισή της στη Δημοκρατία 

 
 

 
 

 
 
 
 Επισυνημμένα Έγγραφα δείτε σημείωση 7 

Ψηφίσματα  
 Ψήφισμα σύμφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, άρθρο 354Γ (1)(α) 
  

Μεταφράσεις*  

 Ένορκη δήλωση και ψήφισμα μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα.* 
  

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

Επιβεβαιώσεις  Έγγραφο προς επιβεβαίωση της ειδοποίησης που δόθηκε στην αρχή σύστασης της χώρας προέλευσης 
για εγγραφή ως συνεχίζουσα στη Δημοκρατία   

Συστατικά έγγραφα  
 Αντίγραφο του αναθεωρημένου συστατικού εγγράφου της αλλοδαπής εταιρείας 
  

Πιστοποιητικά  
 Πιστοποιητικό καλής υπόστασης 
  

Ένορκες δηλώσεις 
 
 Ένορκη δήλωση φερεγγυότητας βάσει του άρθρου 354Γ(1)(ε) 
  

Συγκαταθέσεις* 

 Επίσημη συγκατάθεση από αρμόδια αρχή στην εγγραφή της εταιρείας ως συνεχίζουσας στη 
Δημοκρατία*   

 Συγκατάθεση αρμόδιων αρχών του χρηματιστηρίου όπου η εταιρεία έχει εισηγμένες τις μετοχές της (δ) 
  

 Έγγραφο με το οποίο ικανοποιούνται οι πρόνοιες του άρθρου 354Γ(1)(η) 
  

 Έγγραφο πρόσκλησης εγγραφής ή αντίστοιχο έγγραφο για δημόσιες εταιρείες βάσει του άρθρου                    
354Δ(2)(δ)    

 Αποδεικτικό έγκρισης από την αρμόδια σύμφωνα με τον οικείο νόμο εξουσιοδοτική αρχή για δημόσιο 
υπάλληλο, ώστε να κατέχει θέση αξιωματούχου / πρόσωπο στα οποίο έχει ανατεθεί η διοίκηση ή η 
εκπροσώπηση της αλλοδαπής εταιρείας, όταν αυτή η εταιρεία δεν έχει συμβούλους ή γραμματέα.  

 
 

 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 των αξιωματούχων. 
  

 
 Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τα στοιχεία των μελών. 
  

Άλλα έγγραφα*   (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) 
.  
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ΜΕ1 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τα στοιχεία των αξιωματούχων 

 
 

 
 

  Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1 
Αριθμός αλλοδαπής 
εταιρείας 

        
Όνομα αλλοδαπής 
εταιρείας 

 

 
 
 Αξιωματούχος 

δείτε σημείωση 2 

Ιδιότητα  Διοικητικός Σύμβουλος  Γραμματέας  (άλλη ιδιότητα) 
 

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) 
 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

 

Οδός   Αριθμός  

Κτήριο*  

Αριθμός γραφείου / 
διαμερίσματος * 

 Όροφος*  Περιοχή/Δήμος 
/Κοινότητα  

Πόλη / Επαρχία  Τ.Κ.  

Χώρα  

Στοιχεία προσώπου που αντικαθιστά  

Όνομα (φ)    Επώνυμο (φ)  

Όνομα οργανισμού (ν)  
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ΜΕ1 
Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τα στοιχεία των μελών 

 
 

 
 

  Στοιχεία Εταιρείας δείτε σημείωση 1 
Αριθμός αλλοδαπής 
εταιρείας 

        
Όνομα αλλοδαπής 
εταιρείας 

 

 
 Στοιχεία Μέλους δείτε σημείωση 4 

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 μετόχων από 
κοινού * 
 

Ονομαστική αξία 
κάθε μετοχής 

Ποσό 
υπέρ 
το 
άρτιο 

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

Οφειλόμενο ποσό ή 
λογιζόμενο ως τέτοιο 
ανά μετοχή 
συπεριλαμβανομένου 
οποιοδήποτε ποσού 
υπέρ το άρτιο 
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ME2 
  

Αίτηση ημεδαπής εταιρείας για 
συνέχισή της εκτός της 

Δημοκρατίας 
(Σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 των περί Μεταφοράς 

Εγγεγραμμένου Γραφείου Εταιρειών εντός και εκτός της 
Δημοκρατίας Κανονισμών του 2007 μέχρι 2017) 

 
 
 

 
Για επίσημη χρήση (ΤΕΕΕΠ σφραγίδα, ημερομηνία, κωδικός) 

 
 
 

 

Έντυπο ME2 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 Εταιρείας δείτε σημείωση 1 
Αριθμός εταιρείας HE        

Όνομα εταιρείας  

 
 
  Στοιχεία Εταιρείας εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας δείτε σημείωση 2 
Προτεινόμενο όνομα 
συνέχισης  

 
Χώρα/δικαιοδοσία 
συνέχισης 

 
Όνομα και διεύθυνση 
αρμόδιας αρχής  

 
Φύση εργασιών 
εταιρείας 

 

Προτεινόμενη ημερ. 
μεταφοράς 

Ημέρα Μήνας Έτος 
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ME2 
Αίτηση ημεδαπής εταιρείας για συνέχισή της εκτός της Δημοκρατίας 

 
 

 

 Δήλωση δείτε σημείωση 3 

  
    Γραμματέας  Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο 

 

 
Εμείς οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αξιωματούχοι της ως άνω εταιρείας, έχοντας πλήρη συναίσθηση των 

επιπτώσεων σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, δηλώνουμε, πιστοποιούμε  και βεβαιώνουμε ότι:   

 

1. Η ως άνω εταιρεία έχει αποφασίσει όπως προχωρήσει στη συνέχιση των εργασιών της εκτός Δημοκρατίας, 

σύμφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Καταστατικό της και στον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113.  

2. Η ως άνω εταιρεία έχει καταβάλει όλα τα τέλη και έχει συμπληρώσει όλες τις διαδικασίες που αφορούν τις 

εργασίες της σύμφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113. 

 3. Δεν έχουν αρχίσει ή καταχωρηθεί σε αρμόδιο δικαστήριο εντός ή εκτός της Δημοκρατίας, διαδικασίες 

αφερεγγυότητας, διευθέτησης ή συμβιβασμού, ή διαδικασίες για την εκτέλεση αποφάσεως δικαστηρίου ή 

ανάλογες διαδικασίες από ή εναντίον της εταιρείας.  

4. Η ως άνω εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει παραβιάσει τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις της, µε βάση των 

περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, ή οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία.  

5. Έχουν εφαρμοστεί όλες οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις για πληροφόρηση των εργαζομένων για την 

επικείμενη μεταφορά του εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας εκτός δημοκρατίας και έχουν γίνει όλες οι 

δέουσες ενέργειες για την καταβολή, όπου χρειάζεται, της εκ του νόμου προβλεπόμενης αποζημίωσης τους. 

 6. Έχουν καταβληθεί όλοι οι φόροι και οι δασμοί και τέλη που η Εταιρεία οφείλει μέχρι την ημερομηνία της 

παρούσας αίτησης.  

7. Η παρούσα αίτηση περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες της απόφασης της εταιρείας για συνέχιση της εκτός 

δικαιοδοσίας.  

8. Έχουμε προχωρήσει σε πλήρη έρευνα των υποθέσεων της ως άνω εταιρείας και έχουμε ετοιμάσει 

ενδιάμεσους λογαριασμούς σύμφωνα  µε τα προβλεπόμενα στο εν λόγω άρθρο. Οι ενδιάμεσοι λογαριασμοί 

έχουν τύχει της έγκρισης των ελεγκτών της εταιρείας και της πλειοψηφίας των μετόχων της εταιρείας. 

9.  Έχουμε σχηματίσει την άποψη ότι η εταιρεία είναι σε θέση να πληρώσει τα χρέη της στο ακέραιο μέχρι την 

παροχή της συγκατάθεσης του Εφόρου για συνέχιση της εκτός Δημοκρατίας, ή κατά την 

…………/…………/……………………. 

10. Στη διαμόρφωση της γνώμης  µας για τους σκοπούς της παρούσας δήλωσης, έχουμε λάβει υπόψη µας τις 

ίδιες υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων µμελλοντικών και τυχαίων) όπως αυτές ισχύουν βάση του άρθρου 

212 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 για την ικανότητα της εταιρείας να πληρώνει τα χρέη της. 

11. Τα στοιχεία που περιλήφθηκαν στο παρόν έντυπο είναι αληθή και ορθά και ότι 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  

Υπογραφή 

 
 
 

Όνομα  Επώνυμο  

Διά οργανισμό*  

Ιδιότητα Διοικητικός Σύμβουλος 

Υπογραφή 
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ME2 
Αίτηση ημεδαπής εταιρείας για συνέχισή της εκτός της Δημοκρατίας 

 
 

 
 

 
 Στοιχεία Επικοινωνίας δείτε σημείωση 4 

 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 5 

Ψήφισμα  Ειδικό ψήφισμα της γενικής συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που να εξουσιοδοτεί την παρούσα 
αίτηση και να εγκρίνει τους ενδιάμεσους λογαριασμούς της εταιρείας   

Δημοσίευση*  Αντίγραφο δημοσίευσης ειδικού ψηφίσματος.  
  

Πιστοποιημένα 
έγγραφα  

 Πιστοποιημένοι και εγκεκριμένοι ενδιάμεσοι λογαριασμοί σύμφωνα µε το άρθρο 354ΙΒ(α) 
  

 Έγγραφα από τις αρμόδιες αρχές που να βεβαιώνουν ότι η εταιρεία δεν οφείλει φόρους και δασμούς 
σύμφωνα µε το άρθρο 354 ΙΒ(1)(θ)   

 Έγκριση σχετικής Κυπριακής αδειοδοτούσας ή εποπτικής αρχής για συνέχιση της εταιρείας εκτός 
Δημοκρατίας.*   

 Έγγραφο Πρόσκλησης Εγγραφής ή αντίστοιχο έγγραφο για ∆ηµόσιες Εταιρείες βάσει του άρθρου                               
354 ΙΒ(1)(δ)*  (δ) 
.   

Συγκαταθέσεις* 
 Συγκατάθεση του Χρηματιστηρίου, όπου οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες* (δ) 
  

 Συγκατάθεση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου * (δ) 
  

Μεταφράσεις* 

 Ένορκη δήλωση και ψήφισμα μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα.* 
  

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

 Ένορκη δήλωση και πιστοποιημένη μετάφραση λογαριασμών στην ελληνική γλώσσα.* 
  

 Ένορκη δήλωση και μεταφρασμένο στα Ελληνικά και οι πρωτότυποι λογαριασμοί σε ξένη γλώσσα. * 
  

Άλλα έγγραφα*  (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
)   
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ME4 
  
Υποβολή πρόσθετων στοιχείων 

αλλοδαπής εταιρείας για 
συνέχισή της στη Δημοκρατία 

(Σύμφωνα με τον Κανονισμό 8 των περί Μεταφοράς 
Εγγεγραμμένου Γραφείου Εταιρειών εντός και εκτός της 

Δημοκρατίας Κανονισμών του 2007 μέχρι 2017) 
 

 
 

 
Για επίσημη χρήση (ΤΕΕΕΠ σφραγίδα, ημερομηνία, κωδικός) 

 
 
 

 

Έντυπο ME4 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 Εταιρείας δείτε σημείωση 1 
Όνομα αλλοδαπής 
εταιρείας  
Αριθμός αλλοδαπής 
εταιρείας 

 
Εγκεκριμένο όνομα 
συνέχισης 

 
 
 Δήλωση 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.  
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 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  (άλλη ιδιότητα) 
 

Υπογραφή 
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ME4 
Υποβολή πρόσθετων στοιχείων αλλοδαπής εταιρείας για συνέχισή της στη Δημοκρατία 

 
 

 

 
 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   
 

 
 
 
 Επισυνημμένα Έγγραφα δείτε σημείωση 4 

Πιστοποιημένα 
έγγραφα 

 Πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο από την αρμόδια αρχή της χώρας ή δικαιοδοσίας αρχικής σύστασης της 
Εταιρείας, ότι έχει παύσει να είναι εγγεγραμμένη στην εν λόγω χώρα ή δικαιοδοσία.    

 Οποιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει ότι η εν λόγω εταιρεία έχει παύσει να είναι εγγεγραμμένη στη 
χώρα ή δικαιοδοσία σύστασης της.*   

 Προσωρινό πιστοποιητικό συνέχειας στην Κυπριακή Δημοκρατία.  
 

Μεταφράσεις  

 Ένορκη δήλωση και πιστοποιητικό ή  άλλο έγγραφο από την αρμόδια αρχή της χώρας ή δικαιοδοσίας 
αρχικής σύστασης της Εταιρείας, ότι έχει παύσει να είναι εγγεγραμμένη στην εν λόγω χώρα ή 
δικαιοδοσία μεταφρασμένο στα ελληνικά.*   

 

 Ένορκη δήλωση και οποιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει ότι η εν λόγω εταιρεία έχει παύσει να είναι 
εγγεγραμμένη στη χώρα ή δικαιοδοσία σύστασης της μεταφρασμένο στα ελληνικά.*   

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