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Οι ενόηηηερ πος ακολοςθούν παπέσονηαι ππορ ςποβοήθηζη ηος αιηηηή ζηη ζςμπλήπωζη ηος θεζμοθεηημένος ενηύπος και δεν 
είναι απαπαίηηηη η πποζκόμιζη/ςποβολή ηοςρ με ηο παπόν ένηςπο.  
 

 Επεξηγημαηικέρ Σημειώζειρ 

 

 
Τν παξόλ έληππν ζα πξέπεη λα ζπκπιεξωζεί νξζά, πιήξωο θαη ζύκθωλα κε ηηο αθόινπζεο ζεκεηώζεηο. Θα 
πξέπεη λα ζπκπιεξωζεί θάζε ελόηεηα ηνπ εληύπνπ. Όπνπ ν δηαζέζηκνο ρώξνο δελ είλαη αξθεηόο, λα 
επηζπλάπηεηαη πξόζζεην θύιιν. Η ρξήζε πξόζζεηνπ θύιινπ λα ζεκεηώλεηαη ζηελ ελόηεηα «Επηζπλεκκέλα 
Έγγξαθα». 
 
Τν παξόλ έληππν ππόθεηηαη ζε ηέινο ζύκθωλα κε ηνπο ζε εθάζηνηε ηζρύ θαλνληζκνύο. Καηάινγνο ηειώλ είλαη 
δηαζέζηκνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Εθόξνπ Εηαηξεηώλ.  
 
Όπνπ ππάξρεη επηινγή κε θνπηί λα ζεκεηώλεηαη  κε x ή √ αλάινγα. 
 
Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπιεξώλνληαη ζην παξόλ έληππν ζα δεκνζηεύνληαη ζην ειεθηξνληθό κεηξών ηνπ 
Εθόξνπ Εηαηξεηώλ.  
 

Καλνληζκόο 3 ηνπ 
πεξί Επξωπαϊθήο 
Δεκόζηαο Εηαηξείαο 
Πεξηνξηζκέλεο 
Επζύλεο (SE) 
Καλνληζκώλ ηνπ 2006 

Γηα ηελ εγγξαθή SE ηεο νπνίαο ε ζύζηαζε γίλεηαη δηά ζπγρωλεύζεωο  δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 1 
ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΚ) 2157/2001, παξαδίδεηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνλ Έθνξν Εηαηξεηώλ ν Τύπνο ΕΔ1 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο καδί κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. 

Σεκείωζε 1 

 Σύκθσλα κε ην άξζξν 201Γ(δ) ηνπ πεξί εηαηξεηώλ Νόκνπ Κεθ. 113 αιιά θαη ην άξζξν 21 ηνπ 
θαλνληζκνύ (ΔΚ) 2157/2001, ην ζρέδην ζπγρώλεπζεο δεκνζηεύεηαη ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο πξηλ ηελ 
εκεξνκελία ζπλεδξηάζεσο ηεο γεληθήο ζπλειεύζεσο. 

 Να αλαγξάθεηαη ην πιήξεο πξνηεηλόκελν όλνκα ηεο εηαηξείαο SE όπσο αλαγξάθεηαη ζην ηδξπηηθό 
θαη θαηαζηαηηθό ηεο έγγξαθν.   

 Σε πεξίπησζε πνπ ην πξνηεηλόκελν όλνκα εηαηξείαο δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηα νπνία πεξηέρνληαη 
ζην ζρεηηθό εγρεηξίδην επηινγήο νλόκαηνο δύλαηαη λα απνξξίπηεηαη. Έξεπλα επί ησλ 
εγγεγξακκέλσλ νλνκάησλ θαη ζρεηηθό εγρεηξίδην επηινγήο νλόκαηνο είλαη δηαζέζηκα ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ.  

 Σην πξνηεηλόκελν όλνκα ηεο ππό ζύζηαζε εηαηξείαο ζέηνληαη πξηλ ή κεηά ηα δηαθξηηηθά «SE».   

 Σην πεδίν «Φύζε εξγαζίαο» λα αλαγξάθεηαη πεξηιεπηηθά ε θύζε ησλ εξγαζηώλ πνπ πξνηίζεηαη λα 
παξέρεη ε ππό ζύζηαζε εηαηξεία. 

 Να αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο θύζεο εξγαζίαο ζην αληίζηνηρν πεδίν, σο απηόο πξνθύπηεη κέζα από 
ην επξσπατθό ζύζηεκα θσδηθώλ NACE.   

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ην αλ ην ζύζηεκα δηνίθεζεο ηεο ππό 
ζύζηαζε εηαηξείαο είλαη κνληζηηθό ή δπαδηθό.    

 Σε πεξίπησζε πνπ ην ζύζηεκα δηνίθεζεο ηεο ππό ζύζηαζε εηαηξείαο είλαη κνληζηηθό, λα 
ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία όισλ ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 2. 

 Σε πεξίπησζε πνπ ην ζύζηεκα δηνίθεζεο ηεο ππό ζύζηαζε εηαηξείαο είλαη δπαδηθό, λα 
ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία όισλ ησλ κειώλ ηνπ επνπηηθνύ νξγάλνπ, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 2 θαη ηα ζηνηρεία όισλ ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ , νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 2.  

 Σεκεηώλεηαη όηη ε εηαηξεία δελ δηθαηνύηαη λα πξνβεί ζε έλαξμε εξγαζηώλ, νύηε λα αλαιάβεη δάλεηα ή 
ζπλαθείο ππνρξεώζεηο, αλ δελ εμαζθαιίζεη πξνεγνπκέλσο από ηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ ην ζρεηηθό 
πηζηνπνηεηηθό έλαξμεο εξγαζηώλ δεκόζηαο εηαηξείαο. 

Σεκείωζε 2  

 Σε πεξίπησζε πνπ ην πξνηεηλόκελν όλνκα γηα ηελ εηαηξεία πεξηέρεη ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ ζα ην 
θαζηζηνύζαλ αλεπηζύκεην ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγθξηζε ηνπ ελ ιόγσ νλόκαηνο από ζρεηηθό 
θξαηηθό ή άιιν θνξέα, λα επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο. Πεξαηηέξσ, λα επηζπλάπηεηαη ζρεηηθή 
ζπγθαηάζεζε από ην αξκόδην ηκήκα ή νξγαληζκό θαη λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο 
ζηελ ελόηεηα «Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα».  

 Καζνδήγεζε σο πξνο ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ γηα ηνπο 
ζθνπνύο νλνκαζίαο εηαηξείαο, πεξηέρνληαη ζην ζρεηηθό εγρεηξίδην επηινγήο νλόκαηνο. 

Σεκείωζε 3 

 Να αλαγξάθεηαη πιήξσο ε δηεύζπλζε ηνπ γξαθείνπ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ην 
εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο εηαηξείαο ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία.  

 Τν πεδίν "Κηήξην" λα ζπκπιεξώλεηαη κε ειιεληθνύο ή ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο, αλάινγα κε ηελ 
νλνκαζία ηνπ. 

Σεκείωζε 4 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ εηαηξεηώλ / SE πνπ πξνσζνύλ ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο.  

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο γηα ην είδνο ζπγρώλεπζεο ηεο ππό ζύζηαζε εηαηξείαο / 
SE. 

 Δάλ πξόθεηηαη γηα ζύζηαζε δηα απνξξνθήζεσο, ε απνξξνθνύζα εηαηξεία / SE λα αλαγξάθεηαη 
πξώηε.  

 Να αλαγξάθεηαη ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν ηεξείηαη ην κεηξών θάζε εηαηξείαο / SE πνπ πξνσζεί 
ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο. Γηα λα ζπζηαζεί κία SE δηά ζπγρσλεύζεσο, πξέπεη ηνπιάρηζηνλ δύν από 
ηηο εηαηξείεο πνπ ζπγρσλεύνληαη, λα δηέπνληαη από ηε λνκνζεζία δύν δηαθνξεηηθώλ θξαηώλ κειώλ 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 Σηελ ππνελόηεηα «Γηεύζπλζε κεηξώνπ όπνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ηα έγγξαθα ηεο εηαηξείαο / SE», 
λα αλαγξάθεηαη ε δηεύζπλζε ζηελ νπνία ηεξείηαη ην κεηξών όπνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ηα έγγξαθα 
ηεο θάζε εηαηξείαο / SE πνπ πξνσζεί ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο.  
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 Σηελ ππνελόηεηα «Γηεύζπλζε εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ηεο εηαηξείαο / SE», λα αλαγξάθεηαη 
πιήξσο ε δηεύζπλζε ηνπ γξαθείνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο εηαηξείαο 
/ SE. 

 Σε πεξίπησζε πνπ νη εηαηξείεο / SE πνπ ζπγρσλεύνληαη είλαη πεξηζζόηεξεο από δύν, λα 
ζπκπιεξώλεηαη ην ζρεηηθό πξόζζεην θύιιν κε ηα ζηνηρεία ηνπο θαη λα ζεκεηώλεηαη θαη ν αξηζκόο 
ησλ θύιισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θαηάιιειν πεδίν, ζηελ ελόηεηα «Δπηζπλεκκέλα 
Έγγξαθα». 

Σεκείωζε 5 

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ην αλ ν γξακκαηέαο ηεο εηαηξείαο είλαη 
θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν.  
Δάλ ν γξακκαηέαο πνπ ππνβάιιεη ην έληππν είλαη θπζηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα 
ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε «(θ)».  
Δάλ ν γξακκαηέαο πνπ ππνβάιιεη ην έληππν είλαη λνκηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα 
ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε «(λ)».   
Ννκηθό πξόζσπν  πεξηιακβάλεη νξγαληζκνύο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα. 
Σε θάζε πεξίπησζε, είηε πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν είηε γηα λνκηθό πξόζσπν, λα 
ζπκπιεξώλνληαη θαη ηα πεδία πνπ δελ θέξνπλ θακία από ηηο ελδείμεηο «(θ)» ή «(λ)». 

 Σε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ, λα είλαη 18 εηώλ θαη άλσ. 

 Σε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ κε θππξηαθή ππεθνόηεηα, ζην πεδίν «Έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο» 
λα επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο «Ταπηόηεηα» θαη λα αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο κε ην ελ ιόγσ 
έγγξαθν ιεπηνκέξεηεο ζηα ππόινηπα ζρεηηθά πεδία.   

 Σε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ ζην νπνίν έρεη εθδνζεί από ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία 
πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο αιινδαπνύ λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο εγγξαθήο αιινδαπνύ (Alien 
Registration Number) θαη λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο. 

 Σε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ ν νπνίνο είλαη δεκόζηνο ππάιιεινο ζηελ Κππξηαθή 
Γεκνθξαηία, λα επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο θαη λα επηζπλάπηεηαη απνδεηθηηθό έγθξηζεο 
από ηελ αξκόδηα ζύκθσλα κε ηνλ νηθείν λόκν εμνπζηνδνηηθή αξρή,  ώζηε ν δεκόζηνο ππάιιεινο 
λα θαηέρεη ζέζε κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνύ / επνπηηθνύ / δηεπζπληηθνύ νξγάλνπ ηεο εηαηξείαο πνπ 
ζπγρσλεύεηαη θαη λα επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο ζηελ ελόηεηα «Δπηζπλεκκέλα 
Έγγξαθα».   

 Γεκόζηνη ππάιιεινη ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία είλαη θαη άιινη θξαηηθνί ππάιιεινη όπσο νη 
εθπαηδεπηηθνί ή νη ππάιιεινη εκηθξαηηθώλ νξγαληζκώλ. 

 Σε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ κεηξώνπ ζην νπνίν είλαη 
εγγεγξακκέλν ην λνκηθό πξόζσπν θαζώο θαη ν αξηζκόο εγγξαθήο ηνπ, εθηόο εάλ είλαη κε 
εγγεγξακκέλνο νξγαληζκόο.   

 Σε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ εγγεγξακκέλνπ ζην  κεηξών ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ, ην όλνκα, 
ν αξηζκόο εγγξαθήο θαη ε δηεύζπλζε πξέπεη λα ζπκθσλνύλ κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί 
ζην κεηξών ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ. 

 Η δηεύζπλζε, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο ζα ζπκπιεξώλνληαη ζην έληππν, λα είλαη ε ζπλεζηζκέλε 
δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ πξνζώπνπ εάλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν ή ην εγγεγξακκέλν ή 
θεληξηθό γξαθείν ηνπ εάλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν.  

 Τα πεδία πνπ αθνξνύλ εκεξνκελίεο λα ζπκπιεξώλνληαη σο ην αθόινπζν παξάδεηγκα: 
01/01/2001. 

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο, αλάινγα κε ην αλ ην πξόζσπν δηνξίδεηαη σο κέινο ηνπ 
δηνηθεηηθνύ / επνπηηθνύ / δηεπζπληηθνύ νξγάλνπ ηεο εηαηξείαο.   

 Δάλ ην πξόζσπν ην νπνίν δηνξίδεηαη είλαη λνκηθό πξόζσπν, λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα θαη ην 
επώλπκν ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ ην νπνίν ζα ππνγξάςεη ηε ζπγθαηάζεζε εθ κέξνπο θαη γηα ην ελ 
ιόγσ λνκηθό πξόζσπν ζηα πεδία «Όλνκα» θαη «Δπώλπκν».  

 Σε πεξίπησζε πνπ ζα δηνξηζηεί βνεζόο γξακκαηέαο θαη/ή αλαπιεξσηήο γξακκαηέαο, λα 

ζπκπιεξώλεηαη ην ζρεηηθό πξόζζεην θύιιν κε ηα ζηνηρεία ηνπ, λα ζπκπιεξώλεηαη ε ππνελόηεηα 
«Σηνηρεία πξνζώπνπ πνπ αληηθαζηζηά» θαη λα ζεκεηώλεηαη θαη ν αξηζκόο ησλ θύιισλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θαηάιιειν πεδίν, ζηελ ελόηεηα «Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα».  

 Σεκεηώλεηαη όηη ε εηαηξεία δε δύλαηαη λα έρεη παξαπάλσ από έλα (1) γξακκαηέα.   

Σεκείωζε 6 

 Σε πεξίπησζε πνπ ην ζύζηεκα δηνίθεζεο ηεο SE είλαη κνληζηηθό, λα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία όισλ 
ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ ηεο SE. 

 Σε πεξίπησζε πνπ ην ζύζηεκα δηνίθεζεο ηεο SE είλαη δπαδηθό, λα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία όισλ 
ησλ κειώλ ηνπ δηεπζπληηθνύ θαη επνπηηθνύ νξγάλνπ ηεο SE. 

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ην αλ ν δηνηθεηηθόο ζύκβνπινο ηεο εηαηξείαο 
είλαη θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν.  
Δάλ ν δηνηθεηηθόο ζύκβνπινο πνπ ππνβάιιεη ην έληππν είλαη θπζηθό πξόζσπν, λα 
ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε «(θ)».  
Δάλ ν δηνηθεηηθόο ζύκβνπινο πνπ ππνβάιιεη ην έληππν είλαη λνκηθό πξόζσπν, λα 
ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε «(λ)».   
Ννκηθό πξόζσπν  πεξηιακβάλεη νξγαληζκνύο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα. 
Σε θάζε πεξίπησζε, είηε πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν είηε γηα λνκηθό πξόζσπν, λα 
ζπκπιεξώλνληαη θαη ηα πεδία πνπ δελ θέξνπλ θακία από ηηο ελδείμεηο «(θ)» ή «(λ)». 

 Σε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ κε θππξηαθή ππεθνόηεηα, ζην πεδίν «Έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο» 
λα επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο «Ταπηόηεηα» θαη λα αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο κε ην ελ ιόγσ 
έγγξαθν ιεπηνκέξεηεο ζηα ππόινηπα ζρεηηθά πεδία.   

 Σε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ ζην νπνίν έρεη εθδνζεί από ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία 
πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο αιινδαπνύ λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο εγγξαθήο αιινδαπνύ (Alien 
Registration Number) θαη λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο. 

 Σε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ, λα είλαη 18 εηώλ θαη άλσ. 

 Σε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ ν νπνίνο είλαη δεκόζηνο ππάιιεινο ζηελ Κππξηαθή 
Γεκνθξαηία, λα επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο θαη λα επηζπλάπηεηαη απνδεηθηηθό έγθξηζεο 
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από ηελ αξκόδηα ζύκθσλα κε ηνλ νηθείν λόκν εμνπζηνδνηηθή αξρή,  ώζηε ν δεκόζηνο ππάιιεινο 
λα θαηέρεη ζέζε κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνύ / επνπηηθνύ / δηεπζπληηθνύ νξγάλνπ ηεο εηαηξείαο πνπ 
ζπγρσλεύεηαη θαη λα επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο ζηελ ελόηεηα «Δπηζπλεκκέλα 
Έγγξαθα».   

 Γεκόζηνη ππάιιεινη ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία είλαη θαη άιινη θξαηηθνί ππάιιεινη όπσο νη 
εθπαηδεπηηθνί ή νη ππάιιεινη εκηθξαηηθώλ νξγαληζκώλ.   

 Σε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ κεηξώνπ ζην νπνίν είλαη 
εγγεγξακκέλν ην λνκηθό πξόζσπν θαζώο θαη ν αξηζκόο εγγξαθήο ηνπ, εθηόο εάλ είλαη κε 
εγγεγξακκέλνο νξγαληζκόο.   

 Σε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ εγγεγξακκέλνπ ζην  κεηξών ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ, ην όλνκα, 
ν αξηζκόο εγγξαθήο θαη ε δηεύζπλζε πξέπεη λα ζπκθσλνύλ κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί 
ζην κεηξών ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ.   

 Η δηεύζπλζε, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο ζα ζπκπιεξώλνληαη ζην έληππν, λα είλαη ε ζπλεζηζκέλε 
δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ πξνζώπνπ εάλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν ή ην εγγεγξακκέλν ή 
θεληξηθό γξαθείν ηνπ εάλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν.  

 Τα πεδία πνπ αθνξνύλ εκεξνκελίεο λα ζπκπιεξώλνληαη σο ην αθόινπζν παξάδεηγκα: 
01/01/2001. 

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο, αλάινγα κε ην αλ ην πξόζσπν δηνξίδεηαη σο κέινο ηνπ 
δηνηθεηηθνύ / επνπηηθνύ / δηεπζπληηθνύ νξγάλνπ ηεο εηαηξείαο.   

 Δάλ ην πξόζσπν ην νπνίν δηνξίδεηαη είλαη λνκηθό πξόζσπν, λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα θαη ην 
επώλπκν ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ ην νπνίν ζα ππνγξάςεη ηε ζπγθαηάζεζε εθ κέξνπο θαη γηα ην ελ 
ιόγσ λνκηθό πξόζσπν ζηα πεδία «Όλνκα» θαη «Δπώλπκν».  

 Δάλ νη πξώηνη δηνηθεηηθνί ζύκβνπινη ηεο εηαηξείαο είλαη πεξηζζόηεξνη από 1, λα ζπκπιεξώλεηαη 
πξόζζεην θύιιν κε ηα ζηνηρεία ηνπο θαη λα ζεκεηώλεηαη θαη ν αξηζκόο ησλ θύιισλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θαηάιιειν πεδίν, ζηελ ελόηεηα «Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα».  

 Σε πεξίπησζε πνπ ζα δηνξηζηεί αλαπιεξσηήο δηνηθεηηθόο ζύκβνπινο, λα ζπκπιεξώλεηαη ην 
ζρεηηθό πξόζζεην θύιιν κε ηα ζηνηρεία ηνπ, λα ζπκπιεξώλεηαη ε ππνελόηεηα «Σηνηρεία 
πξνζώπνπ πνπ αληηθαζηζηά» θαη λα ζεκεηώλεηαη θαη ν αξηζκόο ησλ θύιισλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θαηάιιειν πεδίν, ζηελ ελόηεηα «Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα».   

Σεκείωζε 7 

 Να ζπκπιεξώλεηαη κόλν γηα εηαηξείεο κε κεηνρηθό θεθάιαην. 

 Να ζπκπιεξώλεηαη κηα μερσξηζηή νξηδόληηα ζεηξά γηα θάζε ηάμε κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο (π.ρ. 
ζπλήζεηο κεηνρέο, εμαγνξάζηκεο), θαζώο θαη γηα κεηνρέο ηεο ίδηαο ηάμεο νη νπνίεο είλαη είηε ζε 
δηαθνξεηηθό λόκηζκα είηε κε δηαθνξεηηθό πνζό ππέξ/ππό ην άξηην. 

 Να αλαγξάθεηαη ε νλνκαζηηθή αμία θάζε κεηνρήο. 

 Να αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ κεηνρώλ πνπ εθδόζεθαλ.  

 Να αλαγξάθεηαη ην ππέξ/ππό ην άξηην πνζό κε ηελ έλδεημε +/- αληηζηνίρσο. 

 Σηα πεδία όπνπ αλαγξάθεηαη πνζό λα αλαγξάθεηαη θαη ην λόκηζκα ζην νπνίν βξίζθνληαη π.ρ. €, $, 
£. 

 Σηελ ηειεπηαία νξηδόληηα γξακκή ζηα πεδία «Σπλνιηθή αμία νλνκαζηηθνύ θεθαιαίνπ» θαη «Σπλνιηθή 
αμία εθδνζέληνο θεθαιαίνπ» λα αλαγξάθεηαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο, αλεμαξηήησο ηάμεο.  

 Σε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία έρεη κεηνρέο πέξαλ ηνπ ελόο λνκίζκαηνο, λα αλαγξάθεηαη ην ζύλνιν 
γηα θάζε λόκηζκα μερσξηζηά.  

 Τν ζπλνιηθό θαιπθζέλ θεθάιαην ηεο ππό ζύζηαζε εηαηξείαο αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην ηζόηηκν ησλ 
€120.000. 

 Δάλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από 3 ηάμεηο κεηνρώλ ή κεηνρέο ηεο ίδηαο ηάμεο ζε δηαθνξεηηθό 
λόκηζκα ή κε δηαθνξεηηθό πνζό ππέξ/ππό ην άξηην, λα ζπκπιεξώλεηαη πξόζζεην θύιιν κε ηα 
ζηνηρεία ηνπο θαη λα ζεκεηώλεηαη θαη ν αξηζκόο ησλ θύιισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θαηάιιειν 
πεδίν, ζηελ ελόηεηα «Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα».  

Σεκείωζε 8 

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ην αλ ην κέινο ηεο εηαηξείαο είλαη θπζηθό ή 
λνκηθό πξόζσπν.  

 Δάλ ην κέινο πνπ ππνβάιιεη ην έληππν είλαη θπζηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία 
ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε «(θ)».  
Δάλ ην κέινο πνπ ππνβάιιεη ην έληππν είλαη λνκηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία 
ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε «(λ)».   
Ννκηθό πξόζσπν  πεξηιακβάλεη νξγαληζκνύο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα  
Σε θάζε πεξίπησζε, είηε πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν είηε γηα λνκηθό πξόζσπν, λα 
ζπκπιεξώλνληαη θαη ηα πεδία πνπ δε θέξνπλ θακία από ηηο ελδείμεηο «(θ)» ή «(λ)». 

 Σε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ κε θππξηαθή ππεθνόηεηα, ζην πεδίν «Έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο» 
λα επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο «Ταπηόηεηα» θαη λα αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο κε ην ελ ιόγσ 
έγγξαθν ιεπηνκέξεηεο ζηα ππόινηπα ζρεηηθά πεδία.   

 Σε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ ζην νπνίν έρεη εθδνζεί από ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία 
πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο αιινδαπνύ λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο εγγξαθήο αιινδαπνύ (Alien 
Registration Number) θαη λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο. 

 Σε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ ν νπνίνο είλαη δεκόζηνο ππάιιεινο ζηελ Κππξηαθή 
Γεκνθξαηία, λα επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο θαη λα επηζπλάπηεηαη απνδεηθηηθό έγθξηζεο 
από ηελ αξκόδηα ζύκθσλα κε ηνλ νηθείν λόκν εμνπζηνδνηηθή αξρή,  ώζηε ν δεκόζηνο ππάιιεινο 
λα είλαη κέινο ζηελ εηαηξεία θαη λα επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο ζηελ ελόηεηα 
«Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα».   

 Γεκόζηνη ππάιιεινη ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία είλαη θαη άιινη θξαηηθνί ππάιιεινη όπσο νη 
εθπαηδεπηηθνί ή νη ππάιιεινη εκηθξαηηθώλ νξγαληζκώλ.  

 Σε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ κεηξώνπ ζην νπνίν είλαη 
εγγεγξακκέλν ην λνκηθό πξόζσπν θαζώο θαη ν αξηζκόο εγγξαθήο ηνπ, εθηόο εάλ είλαη κε 
εγγεγξακκέλνο νξγαληζκόο.   

 Σε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ εγγεγξακκέλνπ ζην  κεηξών ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ, ην όλνκα, 
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ν αξηζκόο εγγξαθήο θαη ε δηεύζπλζε πξέπεη λα ζπκθσλνύλ κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί 
ζην κεηξών ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ. 

 Η δηεύζπλζε, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο ζα ζπκπιεξώλνληαη ζην έληππν, λα είλαη ε ζπλεζηζκέλε 
δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ πξνζώπνπ εάλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν ή ην εγγεγξακκέλν ή 
θεληξηθό γξαθείν ηνπ εάλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν.  

 Γηα ηα ζηνηρεία πεξαηηέξσ κειώλ ηεο ππό ζύζηαζε SE, λα ζπκπιεξώλεηαη πξόζζεην θύιιν κε ηα 
ζηνηρεία ηνπο θαη λα ζεκεηώλεηαη θαη ν αξηζκόο ησλ θύιισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θαηάιιειν 
πεδίν ζηελ ελόηεηα «Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα».   

 Τν πεδίν κε ηελ έλδεημε «ε» λα ζπκπιεξώλεηαη κόλν γηα κέιε εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε 
εγγύεζε. 

 Σηα πεδία όπνπ αλαγξάθεηαη πνζό λα αλαγξάθεηαη θαη ην λόκηζκα ζην νπνίν βξίζθνληαη π.ρ. €, $, 
£. 

 Η ππνελόηεηα «Αλάιπζε ησλ Μεηνρώλ πνπ Καηέρνληαη από ην Μέινο» λα ζπκπιεξώλεηαη σο 
αθνινύζσο κόλν γηα εηαηξείεο νη νπνίεο ζα ζπζηαζνύλ κε κεηνρηθό θεθάιαην:  

 Να ζπκπιεξώλεηαη μερσξηζηή νξηδόληηα ζεηξά γηα θάζε ηάμε κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο (π.ρ. ζπλήζεηο 
κεηνρέο, εμαγνξάζηκεο) πνπ θαηέρεη ην κέινο, θαζώο θαη γηα κεηνρέο ηεο ίδηαο ηάμεο νη νπνίεο είλαη 
είηε ζε δηαθνξεηηθό λόκηζκα είηε κε δηαθνξεηηθό πνζό ππέξ/ππό ην άξηην είηε πνπ θαηέρνληαη από 
ην κέινο από θνηλνύ κε άιιν κέινο. 

 Σε πεξίπησζε πνπ κεηνρέο θαηέρνληαη από θνηλνύ κε άιιν κέινο, ηόηε λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα 
θαη επώλπκν ηνπ ελ ιόγσ κέινπο ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ ή ην όλνκα ηνπ λνκηθνύ 
πξνζώπνπ, αλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν ζηελ ζηήιε θάζεηα από ην πεδίν «Όλνκα/ηα 
κεηόρνπ/σλ από θνηλνύ*». Σε πεξίπησζε πνπ ην κέινο θαηέρεη κεηνρέο ίδηαο ηάμεο ηόζν από 
θνηλνύ κε άιιν κέηνρν όζν θαη κόλν ηνπ, λα αλαγξάθνληαη ζε μερσξηζηέο ζηήιεο. 

 Σηελ ζηήιε θάζεηα από ην πεδίν «Οθεηιόκελν πνζό ή ινγηδόκελν σο ηέηνην αλά κεηνρή 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ νπνηνδήπνηε πνζνύ ππέξ/ππό ην άξηην» λα αλαγξάθεηαη ην πνζό πνπ ην 
κέινο νθείιεη λα πιεξώζεη αλά κεηνρή γηα ηελ αλαγξαθόκελε ηάμε κεηνρώλ.  

 Σηελ ζηήιε θάζεηα από ην πεδίν «Πιεξσζέλ πνζό ή ινγηδόκελν σο ηέηνην αλά κεηνρή 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ νπνηνδήπνηε πνζνύ ππέξ/ππό ην άξηην» λα αλαγξάθεηαη ην πνζό πνπ ην 
κέινο έρεη πιεξώζεη αλά κεηνρή γηα ηελ αλαγξαθόκελε ηάμε κεηνρώλ.  

 Να ζπκπιεξώλεηαη μερσξηζηή νξηδόληηα γξακκή εάλ κεηνρέο ηεο ίδηαο ηάμεο παξαρσξήζεθαλ κε 
δηαθνξεηηθό πνζό ππέξ/ππό ην άξηην πνζό (ην νπνίν ζεκεηώλεηαη κε έλδεημε + ή – αληίζηνηρα πξηλ 
ην πνζό).  

 Δάλ ην κέινο θαηέρεη πέξαλ ησλ 7 ηάμεσλ κεηνρώλ ή κεηνρέο ηεο ίδηαο ηάμεο ζε δηαθνξεηηθό 
λόκηζκα ή κε δηαθνξεηηθό πνζό ππέξ/ππό ην άξηην, λα ζπκπιεξώλεηαη πξόζζεην θύιιν κε ηα 
ζηνηρεία ηνπο θαη λα ζεκεηώλεηαη θαη ν αξηζκόο ησλ θύιισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θαηάιιειν 
πεδίν ζηελ ελόηεηα «Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα».  

 Tα ζηνηρεία ησλ κειώλ λα ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (π.ρ. CD, USB θιπ). 

Σεκείωζε 9 

 Να ππνγξάθεηαη από δηθεγόξν πνπ αζθεί ην επάγγεικα. 

 Να αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο εγγξαθήο ηνπ δηθεγόξνπ ζην Μεηξών ησλ Γηθεγόξσλ.  

 Σε πεξίπησζε πνπ ε δήισζε γίλεηαη από δηθεγόξν εθ κέξνπο δηθεγνξηθήο εηαηξείαο, λα 
αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηεο ελ ιόγσ δηθεγνξηθήο εηαηξείαο, θαζώο θαη ν αξηζκόο εγγξαθήο ηεο.  

 Η εκεξνκελία λα ζπκπιεξώλεηαη σο ην αθόινπζν παξάδεηγκα: 01/01/2001. 

Σεκείωζε 10  

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ην αλ αλαθνξηθά κε ην ξόιν ησλ 
εξγαδόκελσλ ηζρύεη ε δήισζε ζύκθσλα κε ηνλ Τύπν Α ή ηνλ Τύπν Β.  

 Δάλ επηιεγεί ν Τύπνο Α:  

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλαθνξηθά κε ζπκθσλία ή δεκηνπξγία 
δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο γηα ηα ζέκα ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Η δήισζε λα ππνγξάθεηαη ηόζν από εμνπζηνδνηεκέλν µέινο ηεο εηδηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο 
νκάδαο, όζν θαη από πξνηεηλόκελν κέινο ηνπ δηεπζπληηθνύ / δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ ηεο ππό 
ζύζηαζε εηαηξείαο.  

 Δάλ ην πξόζσπν ην νπνίν πξνβαίλεη ζηε δήισζε είλαη θπζηθό πξόζσπν, λα αλαγξάθεηαη ην 
όλνκα θαη επώλπκό ηνπ ζηα αληίζηνηρα πεδία θαη ην ελ ιόγσ πξόζσπν λα ππνγξάθεη ζην 
αληίζηνηρό πεδίν.   

 Σε πεξίπησζε πνπ ην πξνηεηλόκελν κέινο ηνπ δηεπζπληηθνύ / δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ ηεο ππό 
ζύζηαζε εηαηξείαο είλαη λνκηθό πξόζσπν θαη πεξηιακβάλεη νξγαληζκνύο νη νπνίνη έρνπλ 
μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα, λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα θαη επώλπκν ηνπ θπζηθνύ 
πξνζώπνπ ην νπνίν ζα ππνγξάςεη ηε δήισζε εθ κέξνπο θαη γηα ην ελ ιόγσ λνκηθό πξόζσπν 
θαη λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ ελ ιόγσ λνκηθνύ πξνζώπνπ ζην πεδίν «Γηά νξγαληζκό*».  

  Δάλ επηιεγεί ν Τύπνο Β:  

 Δάλ ην πξόζσπν ην νπνίν πξνβαίλεη ζηε δήισζε είλαη θπζηθό πξόζσπν, λα αλαγξάθεηαη ην 
όλνκα θαη επώλπκό ηνπ ζηα αληίζηνηρα πεδία θαη ην ελ ιόγσ πξόζσπν λα ππνγξάθεη ζην 
αληίζηνηρό πεδίν.   

 Σε πεξίπησζε πνπ ην πξνηεηλόκελν κέινο ηνπ δηεπζπληηθνύ / δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ ηεο ππό 
ζύζηαζε εηαηξείαο είλαη λνκηθό πξόζσπν, λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα θαη επώλπκν ηνπ θπζηθνύ 
πξνζώπνπ ην νπνίν ζα ππνγξάςεη ηε δήισζε εθ κέξνπο θαη γηα ην ελ ιόγσ λνκηθό πξόζσπν 
θαη λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ ελ ιόγσ λνκηθνύ πξνζώπνπ ζην πεδίν «Γηά νξγαληζκό*». 

 Ννκηθό πξόζσπν  πεξηιακβάλεη νξγαληζκνύο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα. 

 Τα πεδία πνπ αθνξνύλ εκεξνκελίεο λα ζπκπιεξώλνληαη σο ην αθόινπζν παξάδεηγκα: 
01/01/2001. 

Σεκείωζε 11 

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ην αλ ην πξόζσπν πνπ ππνβάιιεη ην 
έληππν είλαη θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν.  

 Δάλ ην πξόζσπν πνπ ππνβάιιεη ην έληππν είλαη θπζηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα 
ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε «(θ)».  

 Δάλ ην πξόζσπν πνπ ππνβάιιεη ην έληππν είλαη λνκηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα 
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ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε «(λ)».   

 Ννκηθό πξόζσπν  πεξηιακβάλεη νξγαληζκνύο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα  

 Σε θάζε πεξίπησζε, είηε πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν είηε γηα λνκηθό πξόζσπν, λα 
ζπκπιεξώλνληαη θαη ηα πεδία πνπ δε θέξνπλ θακία από ηηο ελδείμεηο «(θ)» ή «(λ)». 

 Η δηεύζπλζε, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο ζα ζπκπιεξώλνληαη ζην έληππν, λα είλαη ε ζπλεζηζκέλε 
δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ πξνζώπνπ εάλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν ή ην εγγεγξακκέλν ή 
θεληξηθό γξαθείν ηνπ εάλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν.  

 Δάλ αλαγξαθεί ν αξηζκόο ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ ηνπ πξνζώπνπ πνπ ππνβάιιεη ην έληππν, ην ελ 
ιόγσ πξόζσπν ζα ιακβάλεη ζρεηηθέο κε ηελ εηαηξεία πιεξνθνξίεο σο γξαπηό κήλπκα από ην 
ηκήκα Δθόξνπ Δηαηξεηώλ.  

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ηνλ επηζπκεηό ηξόπν παξαιαβήο 
νπνησλδήπνηε εγγξάθσλ. 

Σεκείωζε 12 

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πξόζσπν ην νπνίν ππνγξάθεη ηε δήισζε γλσξίδεη ειιεληθά, λα 
επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο ην νπνίν εκθαλίδεηαη πξώην θαη αθνξά ηε δήισζε ε νπνία είλαη 
δηαηππσκέλε ζηα ειιεληθά. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, ην πξόζσπν δύλαηαη λα πξνβεί ζηελ 
ππνγξαθή ηεο δήισζεο κόλν εάλ ην πεξηερόκελν ηνπ εληύπνπ ηνπ έρεη κεηαθξαζηεί ζε γιώζζα 
ηελ νπνία αληηιακβάλεηαη. Σε ηέηνηα πεξίπησζε, επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο ην νπνίν εκθαλίδεηαη 
δεύηεξν θαη αθνξά ηε δήισζε ε νπνία είλαη δηαηππσκέλε ζηα αγγιηθά.  

 A person, not being a Greek speaker, may only sign this form if the form is fully explained to that 
person in English or in another language which that person understands. In such case, the person 
signing must tick the second box appearing in this section which corresponds to the declaration 
made in the English language. 

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ ην νπνίν 
πξνβαίλεη ζηε δήισζε ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξεία. 

 Σε πεξίπησζε πνπ ην πξόζσπν ην νπνίν πξνβαίλεη ζηε δήισζε είλαη λνκηθό πξόζσπν λα 
επηιέγεηαη ε ηδηόηεηα ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ζηελ εηαηξεία. 
Ννκηθό πξόζσπν  πεξηιακβάλεη νξγαληζκνύο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα. 

 Σηελ πεξίπησζε Δπξσπατθήο Δηαηξείαο, ν δηνηθεηηθόο ζύκβνπινο κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ 
δηεπζπληηθνύ ή δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ ηεο SE. 

 Δάλ ην πξόζσπν ην νπνίν πξνβαίλεη ζηε δήισζε είλαη θπζηθό πξόζσπν, λα αλαγξάθεηαη ην 
όλνκα θαη επώλπκό ηνπ ζηα αληίζηνηρα πεδία θαη ην ελ ιόγσ πξόζσπν λα ππνγξάθεη ζην 
αληίζηνηρό πεδίν.   

 Δάλ ην πξόζσπν ην νπνίν πξνβαίλεη ζηε δήισζε είλαη λνκηθό πξόζσπν, λα αλαγξάθεηαη ην 
όλνκα θαη επώλπκν ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ ην νπνίν ζα ππνγξάςεη ηελ δήισζε εθ κέξνπο θαη γηα 
ην ελ ιόγσ λνκηθό πξόζσπν θαη λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ ελ ιόγσ λνκηθνύ πξνζώπνπ ζην 
πεδίν «Γηα νξγαληζκό*». 

Σεκείωζε 13 

 Να επηιέγνληαη ηα θνπηηά επηινγήο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα έγγξαθα πνπ επηζπλάπηνληαη ζην έληππν.  

 Σε θάζε πεξίπησζε λα επηζπλάπηνληαη ην θαηαζηαηηθό έγγξαθν ηεο ππό ζύζηαζε εηαηξείαο, ην 
ηδξπηηθό έγγξαθν ηεο ππό ζύζηαζε εηαηξείαο θαη αληίγξαθν ηνπ Γηαηάγκαηνο ηνπ Γηθαζηεξίνπ πνπ 
βεβαηώλεη όηη έρνπλ ηεξεζεί νη πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξ. 2157/2001 ηνπ 
Σπκβνπιίνπ.  

 Σε πεξίπησζε πνπ ηα ζπζηαηηθά έγγξαθα ηεο εηαηξείαο θαη/ή νπνηνδήπνηε άιιν απνδεηθηηθό 
ζπγθαηάζεζεο είλαη ζε γιώζζα άιιε από ηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα, πξέπεη λα κεηαθξάδεηαη 
ζηα ειιεληθά θαη ε κεηάθξαζε απηή λα πηζηνπνηείηαη είηε κε έλνξθε δήισζε ζην Γηθαζηήξην ή από 
νξθσηό κεηαθξαζηή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Σε πεξίπησζε πνπ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ / 
επνπηηθνύ / δηεπζπληηθνύ νξγάλνπ ηεο ππό ζύζηαζε εηαηξείαο είλαη δεκόζηνο ππάιιεινο ζηελ 
Κππξηαθή Γεκνθξαηία, λα επηζπλάπηεηαη ε απνδεηθηηθό έγθξηζεο από ηελ αξκόδηα ζύκθσλα κε ηνλ 
νηθείν λόκν εμνπζηνδνηηθή αξρή, ώζηε ν δεκόζηνο ππάιιεινο λα θαηέρεη ηέηνηα ζέζε θαη λα 
επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο. 

 Σε πεξίπησζε πνπ κέινο ηεο ππό ζύζηαζε εηαηξείαο είλαη δεκόζηνο ππάιιεινο ζηελ Κππξηαθή 
Γεκνθξαηία, λα επηζπλάπηεηαη ε απνδεηθηηθό έγθξηζεο από ηελ αξκόδηα ζύκθσλα κε ηνλ νηθείν 
λόκν εμνπζηνδνηηθή αξρή, ώζηε ν δεκόζηνο ππάιιεινο λα είλαη κέινο ζηελ εηαηξεία θαη λα 
επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο. 

 Σε πεξίπησζε πνπ ην πξνηεηλόκελν όλνκα ηεο εηαηξείαο πεξηέρεη ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ ζα ην 
θαζηζηνύζαλ αλεπηζύκεην ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγθξηζε ηνπ ελ ιόγσ νλόκαηνο από ζρεηηθό 
θξαηηθό ή άιιν θνξέα, λα επηζπλάπηεηαη ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε από ην αξκόδην ηκήκα ή νξγαληζκό 
θαη λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο.  

 Δάλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξόζζεηα θύιια γηα ηα ζηνηρεία ησλ εηαηξεηώλ θα/ή SE πνπ 
ζπγρσλεύνληαη θαη/ή ησλ ζηνηρείσλ ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ / επνπηηθνύ / δηεπζπληηθνύ νξγάλνπ 
ηεο ππό ζύζηαζε εηαηξείαο θαη/ή ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαη/ή ηα ζηνηρεηά ησλ 
κειώλ, λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο θαη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ πξόζζεησλ 
θύιισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 Δάλ επηζπλάπηεηαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο θαη λα 
αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηέηνηνπ εγγξάθνπ.  
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 Πίνακαρ Ελέγσος  

 

 
Εάλ ην έληππν δελ είλαη πιήξωο θαη νξζά ζπκπιεξωκέλν πηζαλόλ λα επηζηξαθεί. Παξαθαιείζηε λα ειέγμεηε 
ηα αθόινπζα ζηνηρεία:  

 

 Τν πξνηεηλόκελν όλνκα ηεο εηαηξείαο, πιεξνί ηα ηζρύνληα θξηηήξηα θαη αλαγξάθεηαη κε ηνλ ίδην 
ηξόπν ζην ηδξπηηθό θαη θαηαζηαηηθό έγγξαθν ηεο εηαηξείαο. 

 
 

 Τα ζηνηρεία ηωλ εηαηξεηώλ / SE πνπ ζπγρωλεύνληαη έρνπλ ζπκπιεξωζεί πιήξωο. 
 

 Τα ζηνηρεία ηνπ γξακκαηέα ηεο εηαηξείαο έρνπλ ζπκπιεξωζεί πιήξωο θαη αλάινγα κε ην αλ ν 
γξακκαηέαο είλαη θπζηθό ή λνκηθό πξόζωπν. 

  

 Η δηεύζπλζε ηνπ εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ηεο εηαηξείαο ζηελ Κππξηαθή Δεκνθξαηία έρεη 
ζπκπιεξωζεί πιήξωο. 

 
 

 Τν έληππν έρεη ππνγξαθεί από δηθεγόξν πνπ αζθεί ην επάγγεικα. 
 

 Τα ζηνηρεία ηνπ νλνκαζηηθνύ θεθαιαίνπ έρνπλ ζπκπιεξωζεί πιήξωο. 
 

 Έρεη επηιεγεί θαη έρεη γίλεη ν θαηάιιεινο ηύπνο δήιωζεο αλαθνξηθά κε ην ξόιν ηωλ εξγαδνκέλωλ. 

 
 

 Έρεη γίλεη δήιωζε από κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ή επνπηηθνύ ή δηεπζπληηθνύ νξγάλνπ ηεο ππό 
ζύζηαζε εηαηξείαο. 

  

 Τα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο έρνπλ ζπκπιεξωζεί πιήξωο θαη νξζά.  
 

 Έρνπλ επηζπλαθζεί όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. 
 

 Όια ηα πεδία πνπ αθνξνύλ εκεξνκελίεο έρνπλ ζπκπιεξωζεί ωο ην αθόινπζν παξάδεηγκα: 
01/01/2001. 

 
 

 Τν έληππν είλαη δεόληωο ππνγεγξακκέλν.  
 

 Τν αλάινγν ηέινο έρεη πξνζθνκηζζεί. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα ηέιε 
αλαηξέμηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Εθόξνπ Εηαηξεηώλ.   

 
 

 
 

 

 Καηασώπιζη  

 
 
Τν παξόλ έληππν κπνξεί λα ππνβιεζεί ωο αθνινύζωο:  

 

Έθνξν Εηαηξεηώλ 
Τκήκα Δθόξνπ Δηαηξεηώλ θαη Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο 
Γσλία Λεσθ. Μαθαξίνπ θαη Καξπελεζίνπ 
Πνιπθαηνηθία «ΞΔΝΙΟΣ», 1427 Λεπθσζία 

Μνλνζπξηδηθή 
Πξόζβαζε 

Υπεξεζία Μνλνζπξηδηθήο Πξόζβαζεο 
Υπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο 
Αλδξέα Αξανύδνπ 13 - 15, 
CY-1421 Λεπθσζία, 
Κύπξνο  

  

 

 Πεπαιηέπω πληποθοπίερ  

 

 
Μπνξείηε λα απνηαζείηε γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ 
https://www.companies.gov.cy/ 
 
 

 


