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Οκάδα Έξγνπ γηα ηνλ Δθζπγρξνληζκό  

θαη Αλαδηνξγάλωζε ηνπ ΤΔΔΔΠ 

Υπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνύ 



Πιαίζην εθζπγρξνληζκνύ θαη 

αλαδηνξγάλσζεο ηνπ Κιάδνπ Δηαηξεηώλ 

Αλαζρεδηαζκόο 
επηρεηξεζηαθώλ 

δηαδηθαζηώλ 

Τξνπνπνίεζε 
ηνπ λνκνζεηηθνύ 
θαη θαλνληζηηθνύ 

πιαηζίνπ 

Αλαδηάξζξωζε 
ηεο νξγαλωηηθήο 

δνκήο 

Αλαβάζκηζε 
ζπζηεκάηωλ/ 

αλάπηπμε λέαο 
νινθιεξωκέλεο 

ιύζεο 

Αλαδηνξγάλωζε 
ιεηηνπξγηώλ 



Αλαζρεδηαζκόο Δληύπσλ  

Κιάδνπ Δηαηξεηώλ  

Σύκβαζε  
Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο κε 

Φαηδεαλαζηαζίνπ 
Ισαλλίδε Γ.Δ.Π.Δ 

81  

έληππα 

2 
ηξνπνπνηεηηθά 

λνκνζρέδηα 

7 
ηξνπνπνηεηηθνί 

θαλνληζκνί 

Γεκόζηα 
Γηαβνύιεπζε 



Αλαζρεδηαζκόο Δληύπσλ  

Κιάδνπ Δηαηξεηώλ  

Αλαζεσξεκέλα 
λνκνζρέδηα θαη 

θαλνληζκνί 

Ννκηθή 
Υπεξεζία 

Υπνπξγηθό 
Σπκβνύιην  

Βνπιή ησλ 
Αληηπξνζώπσ

λ 

Σηαδηαθή 
εθαξκνγή 

ησλ εληύπσλ  



Βάζε αλαζρεδηαζκνύ εληύπσλ  

Κιάδνπ Δηαηξεηώλ 

Ευρήματα  του 
αναςχεδιαςμοφ 
επιχειρηςιακών 
διαδικαςιών  - 
Έφοροσ Εταιρειών 
Ιρλανδίασ 
 

Αντίςτοιχεσ 
πρακτικζσ του 
εξωτερικοφ 

  - Ιρλανδία  

  - Ηνωμζνο 
Βαςίλειο 



Αλαζρεδηαζκόο Δληύπσλ  

Κιάδνπ Δηαηξεηώλ ζε όια ηα είδε εηαηξεηώλ 

Εηαιρείες 

Αλλοδαπές 
Εηαιρείες 

Εσρωπαϊκές 
Εηαιρείες Εμπορικές 

Επωνσμίες 

Σσνεηαιριζμούς 



Σθνπόο αλαζρεδηαζκνύ εληύπσλ  

Κιάδνπ Δηαηξεηώλ 
Δλνπνίεζε 

ζπζρεηηδόκελωλ 
εληύπωλ 

Δκπινπηηζκόο κε 
επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο 
θαη πίλαθεο ειέγρνπ  Απινπνίεζε ηωλ 

εληύπωλ 
Γεκηνπξγία λέωλ 
εληύπωλ 

Γηαζθάιηζε ηεο 
εγθπξόηεηαο κε εηζαγωγή 

ππεύζπλεο δήιωζεο 

Πξνζαξκνγή ζε κνξθή 
machine readable 

Μείωζε ηνπ ρξόλνπ δηεθπεξαίωζήο 
ηωλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Κιάδνπ  



Δλνπνίεζε ζπζρεηηδόκελσλ εληύπσλ 

67% κείωζε ηωλ 
εληύπωλ Δηαηξεηώλ • Σύζηαζε εηαηξείαο 

• Δηήζηα έθζεζε εηαηξείαο  

• Γηεύζπλζε ηόπνπ θύιαμεο κεηξώσλ 

• Σηνηρεία ζεηξάο ρξεσζηηθώλ νκνιόγσλ 

• Πιεξσκή εγγεγξακκέλεο επηβάξπλζεο 

• Αθύξσζε θαηαρσξεκέλεο ππνζήθεο  

• Έθζεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ π/δ 

• Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ έλαξμεο εξγαζηώλ δεκόζηαο 

40% κείσζε 
εληύπσλ 

κεηαθνξάο 
έδξαο 

• Μεηαθνξά έδξαο ζηε 
Γεκνθξαηία 

• Μεηαθνξά έδξαο 
εθηόο ηεο δεκνθξαηίαο 

65% κείσζε 
ησλ εληύπσλ 
αιινδαπώλ 
εηαηξεηώλ  

• Δγθαζίδξπζε ηόπνπ 
εξγαζίαο ζηε Γεκνθξαηία 

• Πιεξσκή επηβάξπλζεο 

• Σηνηρεία έθδνζεο 
ρξεσζηηθώλ νκνιόγσλ 



Δλνπνίεζε ζπζρεηηδόκελσλ εληύπσλ 

εγγξαθήο εηαηξείαο 

Έληππν ζύζηαζεο εηαηξείαο ΗΔ1 

Σηνηρεία 
κεηόρσλ 

ηδξπηηθό θαη 
θαηαζηαηηθό 

ΗΔ5 
HE3 



Παξαδείγκαηα ελνπνίεζεο 

ζπζρεηηδόκελσλ εληύπσλ  

Μεηαθνξάο έδξαο ζηε 
Γεκνθξαηία ΜΔ1 

ΜΔ1 ΜΔΑ 

Μεηαθνξά έδξαο εθηόο 
ηεο Γεκνθξαηίαο ΜΔ2 

ΜΔ3 ΜΔ2 



Αλαζρεδηαζκόο εληύπσλ - κνξθή 

Νέν ινγόηππν 
ηνπ Κιάδνπ 

Σηνηρεία 
Δηαηξείαο 

Ηκεξνκελία 
αιιαγήο 

Πεδία επηινγέο 



Αλαζρεδηαζκόο εληύπσλ 

Σηνηρεία 
επηθνηλωλίαο 

Δηδνπνίεζε κε 
κήλπκα ζην θηλεηό 

Δπηζπλεκκέλα 

έγγξαθα 



Δκπινπηηζκόο κε επεμεγεκαηηθέο 

ζεκεηώζεηο θαη πίλαθα ειέγρνπ  

Πίλαθαο ειέγρνπ 

Δπεμεγεκαηηθέο 
ζεκεηώζεηο 

 => μείωζη % λαθών 



Γηαζθάιηζε ηεο εγθπξόηεηαο 

με ειζαγωγή σπεύθσνης δήλωζης 



Απινπνίεζε ησλ εληύπσλ 

Έλνξθε δήισζε δηθεγόξνπ 

- Σύζηαζε 
εηαηξείαο  

- Μεηαθνξά 
έδξαο 

Σηνηρεία ήδε θαηαρσξεκέλα ζην κεηξών Δηαηξεηώλ 

- Σηνηρεία 
πθηζηάκελνπ 
κεηόρνπ (ΗΔ57) 
π.ρ. δηεύζπλζε, 
εκεξνκελία 
γελλήζεσο, 
όλνκα κε 
ιαηηληθνύο 
ραξαθηήξεο  

 

Σθξαγίδα λνκηθνύ πξνζώπνπ  

Όια ηα έληππα  
Πξνεγνύκελν όλνκα 

- δηνηθεηηθνύ 
ζπκβνύινπ 

 - γξακκαηέα 

Δπάγγεικα 

- δηνηθεηηθνύ 
ζπκβνύινπ,  

- γξακκαηέα,  

- κέινπο 



Γεκηνπξγία λέσλ εληύπσλ 

Γήισζε 
θέλσζεο ζέζεο 
αμησκαηνύρνπ 

Πιεξσκή 
κεηνρώλ 
πνπ ήδε 

παξαρσξή
ζεθαλ 

Απόθηεζε 
ηδίσλ 

κεηνρώλ  

Γηνξηζκόο, 
θέλσζε ζέζεο ή 

αιιαγή ζηα 
ζηνηρεία 

εμνπζηνδνηεκέλνπ 
αληηπξνζώπνπ 



Γεκηνπξγία λέσλ εληύπσλ 

Γηαζπλνξηαθή 
ζπγρώλεπζε 

Αιιαγή 
νλόκαηνο  

Γεκηνπξγία 
ινγαξηαζκνύ 
θαηαζέζεσλ 

Δπηζηξνθή 
ηειώλ 



Σηνηρεία 
ηξνπνπνίεζεο 
ή εθρώξεζεο 
επηβάξπλζεο 

Γήισζε γηα κε 
θαηαρώξεζε 

εηήζησλ 
εθζέζεσλ θαη 
κε θαηαβνιή 

εηήζηνπ ηέινπο 

Γεκηνπξγία λέσλ εληύπσλ 



Έθδνζε 
πηζηνπνηεκέλσλ 

αληηγξάθσλ 
εηαηξείαο 

Έθδνζε 
πηζηνπνηεκέλ

σλ 
αληηγξάθσλ 

ζπλεηαηξηζκνύ 

Έθδνζε 
πηζηνπνηεκέλσλ 

αληηγξάθσλ 
αιινδαπήο 
εηαηξείαο 

Έθδνζε 
πηζηνπνηεκέλσλ 

αληηγξάθσλ 
επξσπατθήο 

εηαηξείαο 

Έθδνζε 
πηζηνπνηεκέλσλ 

αληηγξάθσλ 
εκπνξηθήο 
επσλπκίαο 

Γεκηνπξγία λέσλ εληύπσλ 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/All/938EBE2BF8EA3618C22580CA00439A78?OpenDocument


Γεκηνπξγία λέσλ εληύπσλ 

Αίηεζε 
δηαγξαθήο 
εηαηξείαο  

Απόζπξζε 
αίηεζεο 

δηαγξαθήο 
εηαηξείαο  

Έλζηαζε 
ζηε 

δηαγξαθή 
εηαηξείαο  

Γηνηθεηηθή 
επαλαθνξά 



Δηζαγσγή ηεο έλλνηαο δηνηθεηηθήο 

επαλαθνξάο 

Γηαγξαθή ιόγσ κε 
ζπκκόξθσζεο κε 
ηνλ πεξί Δηαηξεηώλ 

Νόκν  

• Δηήζηεο 
εθζέζεηο  

• Δηήζην 
ηέινο 

Υπνβνιή 
αηηήκαηνο 
δηνηθεηηθήο 

επαλαθνξάο  

• ζεζκνζεηεκέλνπ εληύπνπ 

• ηέινο δηνηθεηηθήο επαλαθνξάο 

• νθεηιόκελα ηέιε κέρξη εκεξνκελία 
δηαγξαθήο 

• ππνβνιή νθεηιόκελωλ εγγξάθωλ 
γηα επηθαηξνπνίεζε ηνπ κεηξώνπ  

Έθδνζε 
πηζηνπνηεηηθνύ 
επαλαθνξάο 

εηαηξείαο 

• ε εηαηξεία 
ινγίδεηαη όηη 
εμαθνινπζνύζε 
λα ππάξρεη ωζάλ 
ε επωλπκία ηεο 
δελ είρε 
δηαγξαθεί 

12 κήλεο 

Χωρίς Διάηαγμα Δικαζηηρίοσ  



Δηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο εθεκεξίδαο 

ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ 

 



Τξνπνπνηεηηθά Ννκνζρέδηα θαη 

Καλνληζκνί – ινηπέο πξόλνηεο 
Δηζαγσγή ηνπ 

ηέινπο 
εθπξόζεζκεο 
θαηαρώξεζεο 

Αιιαγή δηεύζπλζεο 
εγγεγξακκέλνπ 
γξαθείνπ (ΗΔ2) 

Γηνξηζκόο, θέλσζε 
ζέζεο, αιιαγήο ζηα 
ζηνηρεία δηνηθεηηθνύ 
ζπκβνύινπ (ΗΔ4) 

Παξαρώξεζε 
κεηνρώλ (ΗΔ12) 

Μεηαβίβαζε 
κεηνρώλ θαη αιιαγή 
ζηα ζηνηρεία κειώλ 

(ΗΔ57) 

Δηήζηα έθζεζε 
(ΗΔ32) 

Απάιεηςε ηνπ 
θπκαηλόκελνπ 

ηέινπο 

Δγγξαθή εηαηξείαο 

Αύμεζε 
νλνκαζηηθνύ 
θεθαιαίνπ 

Απινπνίεζε ησλ 
ζηνηρείσλ 

ηνπ ηδξπηηθνύ 

θαη θαηαζηαηηθνύ  

Καζνξηζκόο ησλ 
εληύπσλ δηακέζνπ 

δηαηάγκαηνο 
Υπνπξγνύ 

Δηαηξεηώλ 

Σπλεηαηξηζκώλ 

Δκπνξηθώλ 
επσλπκηώλ 

Αιινδαπώλ  

Δπξσπατθώλ 
Δηαηξεηώλ  



Απινπνίεζε Δγγξαθήο Δηαηξείαο 

Γεκηνπξγία ελόο εληαίνπ εληύπνπ 

Απάιεηςε ηεο έλνξθεο δήισζεο δηθεγόξνπ 

Δλζσκάησζε ηεο πξνέγθξηζεο νλόκαηνο 

Απινπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην ηδξπηηθό θαη 
θαηαζηαηηθό 

Γεκηνπξγία πξόηππνπ ηδξπηηθνύ βάζεη ηεο έλλνηαο εκπνξηθήο 
εηαηξείαο γεληθώλ ζθνπώλ 

Απάιεηςε ηνπ θπκαηλόκελνπ ηέινπο εγγξαθήο εηαηξείαο 

Δπηινγή πηνζέηεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζηνλ πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ 



Δπραξηζηώ γηα ην ρξόλν θαη ηελ 

πξνζνρή ζαο 

Διεπζεξία Ιωάλλνπ 

elioannou@mcit.gov.cy 

 

 

Οκάδα Έξγνπ γηα ηνλ Δθζπγρξνληζκό  

θαη Αλαδηνξγάλωζε ηνπ ΤΔΔΔΠ 

Υπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνύ 

 



Δξσηήζεηο 



Γηάιεηκκα 


