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Οι ενόηηηες ποσ ακολοσθούν παρέτονηαι προς σποβοήθηζη ηοσ αιηηηή ζηη ζσμπλήρωζη ηοσ θεζμοθεηημένοσ ενηύποσ και δεν 
προζκομίζονηαι με ηο παρόν ένησπο.  

 

  Επεξηγηματικέρ Σημειώσειρ 

  

 
Σν παξόλ έληππν ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί νξζά, πιήξσο θαη ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο ζεκεηώζεηο. Θα 
πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί θάζε ελόηεηα ηνπ εληύπνπ. Όπνπ ν δηαζέζηκνο ρώξνο δελ είλαη αξθεηόο, λα 
επηζπλάπηεηαη πξόζζεην θύιιν. Η ρξήζε πξόζζεηνπ θύιινπ λα ζεκεηώλεηαη ζηελ ελόηεηα «Δπηζπλεκκέλα 
Έγγξαθα».  
 
Σν παξόλ έληππν ππόθεηηαη ζε ηέινο ζύκθσλα κε ηνπο ζε εθάζηνηε ηζρύ θαλνληζκνύο. Καηάινγνο ηειώλ είλαη 
δηαζέζηκνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ.  
 
Η θαηαρώξεζε ηνπ εληύπνπ πέξαλ ησλ 6 κελώλ από ηελ ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ 
ππόθεηηαη ζε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε εθπξόζεζκεο θαηαρώξηζεο. 
 
Όπνπ ππάξρεη επηινγή κε θνπηί λα ζεκεηώλεηαη  κε x ή √ αλάινγα. 
 
Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπιεξώλνληαη ζην παξόλ έληππν ζα δεκνζηεύνληαη ζην ειεθηξνληθό κεηξών ηνπ 
Δθόξνπ Δηαηξεηώλ. 
 

ην άξζξν 64Α ηνπ 
πεξί Οκόξξπζκσλ θαη 
Δηεξνξξύζκσλ 
πλεηαηξηζκώλ θαη 
Δκπνξηθώλ 
Δπσλπκηώλ Νόκνπ 

64A. –(1) Οη δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο ΙV ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ, ππό ηνλ ηίηιν «Δηήζηα Έθζεζε» (άξζξα 118 
έσο 122) θαη «Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη Έιεγρνο» (άξζξα 141 έσο 169), αληίζηνηρα, όπσο απηέο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνύληαη ή αληηθαζίζηαληαη, εθαξκόδνληαη θαη’ αλαινγία, ζηελ έθηαζε πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξόλ 
άξζξν, ζηνπο ζπλεηαηξηζκνύο νη νπνίνη έρνπλ ζπζηαζεί ζύκθσλα κε ην παξόληα Νόκν, εθόζνλ ν κόλνο ή 
όινη νη νκόξξπζκνη ζπλέηαηξνη είλαη: 
(α) εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί ζύκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκν· 
(β) «εηαηξείεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο», θαηά ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό από 
ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ· 
(γ) εηαηξείεο ηξίησλ ρσξώλ, νη νπνίεο έρνπλ λνκηθή κνξθή αλάινγε πξνο απηήλ ησλ εηαηξεηώλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (β)· 
(δ) ζπλεηαηξηζκνί νη νπνίνη έρνπλ ζπζηαζεί ζύκθσλα κε ην παξόληα Νόκν· 
(ε) ζπλεηαηξηζκνί θαη πξνζσπηθέο εηαηξείεο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ νπνίσλ ν 
λνκηθόο ηύπνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ αθόινπζν θαηάινγν: 
(i) ζηε Γεξκαλία: die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft· 
(ii) ζην Βέιγην: la société en nom collectif/de vennootschap onder firma, la société en commandite simple/de 
gewone commanditaire vennootschap· 
(iii) ζηε Γαλία: interessentskaber, kommanditselskaber· 
(iv) ζηε Γαιιία: la société en nom collectif, la société en commandite simple· 
(v) ζηελ Διιάδα: ε νκόξξπζκνο εηαηξεία, ε εηεξόξξπζκνο εηαηξεία· 
(vi) ζηελ Ιζπαλία: sociedad colectiva, sociedad en comandita simple· 
(vii) ζηελ Ιξιαλδία: partnerships, limited partnerships, unlimited companies· 
(viii) ζηελ Ιηαιία: la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice· 
(ix) ζην Λνπμεκβνύξγν: la société en nom collectif, la société en commandite simple· 
(x) ζηηο Κάησ Χώξεο: de vennootschap onder firma, de commanditaire vennoootschap· 
(xi) ζηελ Πνξηνγαιία: sociedade en nome colectivo, sociedade em comandita simple· 
(xii) ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην: partnerships, limited partnerships, unlimited companies· 
(xiii) ζηελ Απζηξία: die offene Handelsgesellschaft, die Komanditgesellschaft· 
(xiv) ζηε Φηιαλδία: avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiiyhtiö/ kommanditbolag· 
(xv) ζηε νπεδία: handelsbolag, kommanditbolag· 
(xvi) ζηε Σζέρηθε Γεκνθξαηία: veřejná obchodni společnost, komanditni společnost, družstvo· 
(xvii) ζηελ Δζζνλία: täisühing, usaldusühing; 
(xviii) ζηε Λεηνλία: pilnsabiedrība, komanditsabiedrība· 
(xix) ζηε Ληζνπαλία: tikrosios ūkinés bendrijos, komanditinès ūkinès bendrijos· 
(xx) ζηελ Οπγγαξία: közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállatat, egyesülés· 
(xxi) ζηε Μάιηα: Soċjeta f’isem kollettiv jew soċjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum fazzjonijiet 
meta s-soċji kollha li ghandhom responsabbilita' llimitata huma soċjetajiet tat-tip deskritt f’sub paragrafu 1- 
Partnership en nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into shares, when 
all the partners with unlimited liability are partnerships· 
(xxii) ζηελ Πνισλία: spólka jawna, spólka komandytowa· 
(xxiii) ζηε ινβελία: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba· 
(xxiv) ζηε ινβαθία: verejná obchodná spoločnost', komanditná spoločnost'· 
(xxv) ηε Βνπιγαξία: събирателно дружество, командитно дружество· 
(xxvi) ζηε Ρνπκαλία: societate în nume colectiv, societate în comandită simplă· 
(xxvii) ζηελ Κξναηία: javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje.  
 
(2) Oη νξηδόκελνη ζην εδάθην (1) ζπλεηαηξηζκνί- 
(α) θαηαξηίδνπλ εηήζηα έθζεζε ζηνλ θαζνξηζκέλν ηύπν, ηελ νπνία παξαδίδνπλ ζηνλ Έθνξν, ζύκθσλα κε ηα 
άξζξα 118 έσο 122 ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ: 
Ννείηαη όηη, γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 118 έσο 122 ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ 
Νόκνπ, ζηνπο ζπλεηαηξηζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1), ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: 
(i) H εηήζηα έθζεζε ζπκπιεξώλεηαη εληόο έμη κελώλ από ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο· 
(ii) δελ είλαη αλαγθαίν λα επηζπλάπηνληαη ζηελ εηήζηα έθζεζε ηα πξνο παξνπζίαζε ελώπηνλ ηεο εηαηξείαο ζε 
γεληθή ζπλέιεπζε έγγξαθα, εθόζνλ- 
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(Α) ην θνηλό έρεη πξόζβαζε ζηα ελ ιόγσ έγγξαθα ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο, θαη 
(Β) αληίγξαθά ηνπο είλαη δηαζέζηκα ζην θνηλό· 
(β) ηεξνύλ ηα άξζξα 142 θαη 143 ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ, αλαθνξηθά κε ηνλ θαηαξηηζκό 
νηθνλνκηθώλ  θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ κηα αιεζηλή θαη δίθαηε εηθόλα ηεο εηαηξείαο· 
(γ) ηεξνύλ ην άξζξν 150 ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ ζε ό,ηη αθνξά ηε δεκνζηνπνίεζε 
ησλ                   νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ· 
(δ) ηεξνύλ ην άξζξν 151 ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ αλαθνξηθά κε ηνλ θαηαξηηζκό έθζεζεο ησλ  ζπκβνύισλ, ε 
νπνία επηζπλάπηεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο· 
(ε) παξνπζηάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε ησλ ζπκβνύισλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ 
πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ, ζε γεληθή ζπλέιεπζε ζηελ νπνία είλαη παξόληεο όινη νη ζπλέηαηξνη ή νη λόκηκα 
δηνξηδόκελνη αληηπξόζσπνη απηώλ· 
(ζη) ππνβάιινπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε ησλ ζπκβνύισλ ζε έιεγρν, ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 156 ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ. 
 
(3) Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην 
(2) ζηνπο ζπλεηαηξηζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1), ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: 
(α) σο «γξακκαηέαο» λνείηαη ν ζπλέηαηξνο, ν νπνίνο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηε γξαθεηαθή δηεθπεξαίσζε ζηνλ 
θύξην ηόπν ησλ εξγαζηώλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ, θαηά ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) 
ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ παξόληνο Νόκνπ· 
(β) σο «εγγεγξακκέλν γξαθείν» λνείηαη ν θύξηνο ηόπνο ησλ εξγαζηώλ θαηά ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ 
παξάγξαθν (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ παξόληνο Νόκνπ· 
(γ)  σο «κέινο ηεο εηαηξείαο» λνείηαη θάζε ζπλέηαηξνο· 
(δ) σο «ζύκβνπινη» λννύληαη όια ηα πξόζσπα, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη, επί ηε βάζεη ηνπ λόκνπ ή ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ ή ελ ηνηο πξάγκαζη ηηο ππνζέζεηο θαη/ή ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ. 
 
(4) Πξόζσπν, ην νπνίν παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ- 
(α) ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ παξόληνο άξζξνπ ππόθεηηαη ζε πξόζηηκν παξάιεηςεο θαηά ηελ 
έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό από ην άξζξν 375 ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ· 
(β) ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ παξόληνο άξζξνπ ζε ό,ηη αθνξά ηελ ηήξεζε ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ 
πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ δηαπξάηηεη πνηληθό αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππόθεηηαη ζε θπιάθηζε 
πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα έηνο ή ζε πξόζηηκν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα επηαθόζηα επξώ ή θαη ζηηο δύν 
απηέο πνηλέο· 
(γ) ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ παξόληνο άξζξνπ δηαπξάηηεη πνηληθό αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε 
θαηαδίθεο ηνπ, ππόθεηηαη ζε πξόζηηκν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα νθηαθόζηα πελήληα επξώ· 
(δ) ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ παξόληνο άξζξνπ ζε ό,ηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 
(α),(β) θαη (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ, δηαπξάηηεη αδίθεκα θαη, ζε 
πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππόθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα έηνο ή ζε πξόζηηκν πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηηο δεθαεπηά ρηιηάδεο επξώ ή θαη ζηηο δύν απηέο πνηλέο: 
Ννείηαη όηη ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ελαληίνλ πξνζώπνπ ζρεηηθά κε ην πην πάλσ αδίθεκα, απνηειεί 
ππεξάζπηζε ε απόδεημε όηη ην πξόζσπν απηό είρε εύινγε αηηία λα πηζηεύεη θαη πίζηεπε όηη ππήξρε ηθαλό θαη 
ππεύζπλν πξόζσπν πνπ ήηαλ επηθνξηηζκέλν κε ην θαζήθνλ λα κεξηκλά γηα ηε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη ην πξόζσπν ηνύην ήηαλ ζε ζέζε λα εθηειεί ην 
θαζήθνλ εθείλν· 
(ε) ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ παξόληνο άξζξνπ ζε ό,ηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ εδαθίνπ (2) 
ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ, δηαπξάηηεη πνηληθό αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, 
ππόθεηηαη ζε πξόζηηκν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα νθηαθόζηα πελήληα επξώ· θαη 
(ζη) ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ζε ό,ηη αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ εδαθίσλ (1) 
θαη (2) ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ, ππόθεηηαη ζε πξόζηηκν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα εθαηόλ 
εβδνκήληα επξώ. 
 
(5) Αλεμάξηεηα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (4) θαη αλεμάξηεηα από ηελ πνηληθή επζύλε ή πνηληθή δίσμε 
νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ, ν Έθνξνο επηβάιιεη ζε νπνηνδήπνηε νίθν πνπ παξαιείπεη λα παξαδώζεη εηήζηα 
έθζεζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, εληόο ηεο ρξνληθήο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη 
ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ρξεκαηηθή επηβάξπλζε πελήληα 
επξώ (€50) θαη πεξαηηέξσ ρξεκαηηθή επηβάξπλζε έλα επξώ (€1) γηα θάζε εκέξα ζπλέρηζεο ηεο παξάβαζεο 
θαηά ηνπο έμη (6) πξώηνπο κήλεο θαη πεξαηηέξσ ρξεκαηηθή επηβάξπλζε δύν επξώ (€2) γηα θάζε εκέξα 
ζπλέρηζεο ηεο παξάβαζεο απηήο κέρξη θαη ην κέγηζην ζπλνιηθό πνζό ησλ πεληαθνζίσλ επξώ (€500) γηα θάζε 
παξάβαζε. 

 

εκείσζε 1 

 Να αλαγξάθεηαη  ην όλνκα θαη ν αξηζκόο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ σο έρεη θαηαρσξεζεί ζην κεηξών ηνπ 
Δθόξνπ Δηαηξεηώλ.  

 Τν πεδίν «Αξηζκόο ζπλεηαηξηζκνύ» λα ζπκπιεξώλεηαη ώζηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ 
εγγξαθήο λα βξίζθεηαη ζην δεμηόηεξν θνπηί.   

 Έληππν ζην νπνίν αλαθέξεηαη ιαλζαζκέλα ν αξηζκόο θαη ε επσλπκία δε ζα γίλεηαη απνδεθηό. 

 Να αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ζύληαμεο ηεο παξνύζαο εηήζηαο έθζεζεο σο ην αθόινπζν 
παξάδεηγκα: 01/01/2001.  

 Τν παξόλ έληππν θαηαρσξείηαη κόλν από ζπλεηαηξηζκνύο ζηνπο νπνίνπο ν κόλνο ή όινη νη 
νκόξξπζκνη ζπλέηαηξνη είλαη:  
(α) εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί ζύκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηώλ 
Νόκν· 
(β) «εηαηξείεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο», θαηά ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ 
όξν απηό από ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ· 
(γ) εηαηξείεο ηξίησλ ρσξώλ, νη νπνίεο έρνπλ λνκηθή κνξθή αλάινγε πξνο απηήλ ησλ εηαηξεηώλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (β)· 
(δ) ζπλεηαηξηζκνί νη νπνίνη έρνπλ ζπζηαζεί ζύκθσλα κε ηνλ πεξί Οκόξξπζκσλ θαη Δηεξνξξύζκσλ 
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Σπλεηαηξηζκώλ θαη Δκπνξηθώλ Δπσλπκηώλ Νόκν· 
(ε) ζπλεηαηξηζκνί θαη πξνζσπηθέο εηαηξείεο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ 
νπνίσλ ν λνκηθόο ηύπνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ηνπ άξζξνπ 64Α(1)(ε) ηνπ πεξί 
Οκόξξπζκσλ θαη Δηεξνξξύζκσλ Σπλεηαηξηζκώλ θαη Δκπνξηθώλ Δπσλπκηώλ Νόκνπ 

εκείσζε 2 
 Να ζπκπιεξσζεί πιήξσο ε δηεύζπλζε ηνπ ηόπνπ όπνπ δηεμάγεηαη ε εξγαζία εληόο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ.  

εκείσζε 3 

  Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ην αλ ν ζπλέηαηξνο είλαη θπζηθό ή λνκηθό 
πξόζσπν.  
Δάλ ν ζπλέηαηξνο πνπ ππνβάιιεη ην έληππν είλαη θπζηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα 
ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε «(θ)».  
Δάλ ν ζπλέηαηξνο 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 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.   

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ην αλ ν ζπλέηαηξνο είλαη γεληθόο ή 
πεξηνξηζκέλεο επζύλεο.   

 Σε θάζε πεξίπησζε λα ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία όισλ ησλ ζπλεηαίξσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα 
είλαη ηνπιάρηζηνλ 2.  

 Δάλ νη ζπλέηαηξνη είλαη πεξηζζόηεξνη από 2, 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 ζηνλ εθάζηνηε ζπλέηαηξν παξαρσξήζεθαλ κεηνρέο θαη θεθάιαην θαη/ή έρεη 
πξνζθέξεη πνζό ζπλεηζθνξάο, λα ζπκπιεξώλεηαη αλάινγα θαη ν ζρεηηθόο πίλαθαο ζηελ 
ππνελόηεηα «Σηνηρεία θεθαιαίνπ / Σπλεηζθνξάο».  

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

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

εκείσζε 4 

 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 
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 ηνλ  ζπλεηαηξηζκό πιεξνθνξίεο σο γξαπηό κήλπκα από 
ην ηκήκα Δθόξνπ Δηαηξεηώλ.  

εκείσζε 5 

 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.  

 Ο ζπλέηαηξνο ν νπνίνο πξνβαίλεη ζηε δήισζε πξέπεη λα είλαη ζπλέηαηξνο γηα ηνλ νπνίν έρεη 
θνηλνπνηεζεί ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ όηη δύλαηαη λα ππνγξάθεη εθ κέξνπο ζπλεηαηξηζκνύ.    

 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*». 

 Ννκηθό πξόζσπν πεξηιακβάλεη νξγαληζκνύο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα. 
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εκείσζε 6 

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

 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  θαη νη εθζέζεηο επηζπλάπηνληαη θαηά αλαινγία κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ.  

 Τα πξνο παξνπζίαζε ελώπηνλ ηεο εηαηξείαο ζε γεληθή ζπλέιεπζε έγγξαθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη εθζέζεσλ, λα επηζπλάπηνληαη ζε θάζε πεξίπησζε εθηόο θαη αλ 
ην θνηλό έρεη πξόζβαζε ζηα ελ ιόγσ έγγξαθα ζηνλ ηόπν εξγαζίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ, θαη ηα 
αληίγξαθά ηνπο είλαη δηαζέζηκα ζην θνηλό.  

 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ, εάλ επηζπλάπηνληαη λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο είηε 
από ζπλέηαηξν ν νπνίνο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηε γξαθεηαθή δηεθπεξαίσζε ζηνλ θύξην ηόπν ησλ 
εξγαζηώλ ηνπ, είηε από  πξόζσπα, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη, επί ηε βάζεη ηνπ λόκνπ ή ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ ή ελ ηνηο πξάγκαζη ηηο ππνζέζεηο θαη/ή ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ. 

 Τα πην πάλσ έγγξαθα δύλαληαη λα ππνβάιινληαη θαη ζηα αγγιηθά. 

 Σε πεξίπησζε πνπ νη εθζέζεηο θαη θαηαζηάζεηο είλαη ζε γιώζζα άιιε από ηελ Διιεληθή ή ηελ 
Αγγιηθή γιώζζα, πξέπεη λα κεηαθξάδεηαη ζηα ειιεληθά θαη ε κεηάθξαζε απηή λα πηζηνπνηείηαη είηε 
κε έλνξθε δήισζε ζην Γηθαζηήξην είηε από νξθσηό κεηαθξαζηή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη 
λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο.  

 Δάλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξόζζεηα θύιια ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ησλ ζπλεηαίξσλ, λα επηιέγεηαη ην 
αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο θαη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ πξόζζεησλ θύιισλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ.   

 Δάλ επηζπλάπηεηαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν, λα ζπκπιεξώλεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο 
θαη λα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηνπ εγγξάθνπ. 
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 Πίνακαρ Ελέγσος  

  

 
Δάλ ην έληππν δελ είλαη πιήξσο θαη νξζά ζπκπιεξσκέλν πηζαλόλ λα επηζηξαθεί. Παξαθαιείζηε λα ειέγμεηε 
ηα αθόινπζα ζηνηρεία:  

 

 Σν όλνκα θαη ν αξηζκόο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ζύκθσλα κε ην κεηξών ηνπ 
Δθόξνπ Δηαηξεηώλ. 

 
 

 Η κνξθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ θαη ηνπ θάζε ζπλεηαίξνπ έρεη επηιεγεί αλαιόγσο.   
 

 Σα ζηνηρεία θάζε ζπλεηαίξνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί πιήξσο. 
 

 Έρεη ππνβιεζεί ε εηήζηα έθζεζε ηνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο. 
 

 H εηήζηα έθζεζε ζπκπιεξώλεηαη εληόο 6 κελώλ από ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε, ε θαηαρώξηζε ηνπ εληύπνπ ππόθεηηαη ζε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε εθπξόζεζκεο 
θαηαρώξηζεο.     

 

 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ (εάλ επηζπλάπηνληαη) λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο είηε 
από ζπλέηαηξν ν νπνίνο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηε γξαθεηαθή δηεθπεξαίσζε ζηνλ θύξην ηόπν 
ησλ εξγαζηώλ ηνπ, είηε από  πξόζσπα, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη, επί ηε βάζεη ηνπ λόκνπ ή ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ ή ελ ηνηο πξάγκαζη ηηο ππνζέζεηο θαη/ή ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ.  

 

 Όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα έρνπλ επηζπλαθζεί.  
 

 Όια ηα πεδία πνπ αθνξνύλ εκεξνκελίεο έρνπλ ζπκπιεξσζεί σο ην αθόινπζν παξάδεηγκα: 
01/01/2001. 

  

 Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο έρνπλ ζπκπιεξσζεί πιήξσο θαη νξζά. 
 

 Σν αλάινγν ηέινο έρεη πξνζθνκηζζεί. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα ηέιε 
αλαηξέμηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ.    

 
 

 Σν έληππν είλαη δεόλησο ππνγεγξακκέλν.  
 

 

 

 Κατασώπιση  

  
 
Σν παξόλ έληππν κπνξεί λα ππνβιεζεί σο αθνινύζσο:  

 

Έθνξν Δηαηξεηώλ 
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  

  

  

 Πεπαιτέπω πληπουοπίερ  

  

 
Μπνξείηε λα απνηαζείηε γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ 

 
https://www.companies.gov.cy  
 

 

  


