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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 

  

 
Τν παξόλ έληππν ζα πξέπεη λα ζπκπιεξωζεί νξζά, πιήξωο θαη ζύκθωλα κε ηηο αθόινπζεο ζεκεηώζεηο. Θα 
πξέπεη λα ζπκπιεξωζεί θάζε ελόηεηα ηνπ εληύπνπ. 
 
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.   
 

άξζξν 387A ηνπ πεξί 
Εηαηξεηώλ Νόκνπ  

 
 Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην έρεη εμνπζία λα εθδίδεη θαλνληζκνύο πνπ λα θαζνξίδνπλ ηνπο ηύπνπο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Εηαηξεηώλ Νόκνπ. 
 

Σεκείωζε 1 

 Να αλαγξάθεηαη ην πιήξεο όλνκα θαη αξηζκόο ηεο εηαηξείαο ζύκθσλα κε ην κεηξών ηνπ Δθόξνπ 
Δηαηξεηώλ.  

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

 Έληππν ζην νπνίν αλαθέξεηαη ιαλζαζκέλα ην όλνκα ή ν αξηζκόο εηαηξείαο δε ζα γίλεηαη απνδεθηό. 

Σεκείωζε 2 

 Να ζπκπιεξώλεηαη ν αξηζκόο ησλ ειιεληθώλ θαη/ή αγγιηθώλ αληηγξάθσλ πνπ επηζπκείηε λα ιάβεηε 
γηα θάζε πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν.  

 Σε πεξίπησζε πηζηνπνηεκέλνπ αληίγξαθνπ εληύπσλ λα αλαγξάθνληαη ιεπηνκέξεηεο ώζηε λα 
γίλεηαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζε ηνπ αηηνύκελνπ εληύπνπ από ηνπο ιεηηνπξγνύο ηνπ Δθόξνπ 
Δηαηξεηώλ, π.ρ. θσδηθόο θαηαρώξηζεο, εκεξνκελία αιιαγήο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο ιεπηνκέξεηεο 
κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε ηαπηνπνίεζε.  

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πηζηνπνηεηηθό αληίγξαθν πνπ αηηείζηε είλαη γηα ζπγθεθξηκέλε 
εκεξνκελία, λα ζπκπιεξώλεηαη ε ζρεηηθή εκεξνκελία ζην πξνζθεξόκελν ρώξν ζην πεδίν «Από» 
θαη ην πεδίν «Μέρξη» λα παξακέλεη θελό.  

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν πνπ αηηήζηε είλαη γηα ζπγθεθξηκέλε 
πεξίνδνο, λα ζπκπιεξώλεηαη ε ζρεηηθή πεξίνδνο ζηνλ πξνζθεξόκελν ρώξν ηνπ θάζε 
πηζηνπνηεκέλνπ αληίγξαθνπ θάησ από ηελ ζηήιε «Σπγθεθξηκέλε Ηκεξνκελία/Πεξίνδνο». 

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζπκπιεξώλεηαη ην πεδίν «Πηζηνπνηεκέλν Αληίγξαθν Δληύπσλ» λα 
αλαγξάθνληαη ιεπηνκέξεηεο ώζηε λα γίλεηαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζε ηνπ αηηνύκελνπ εληύπνπ από 
ηνπο ιεηηνπξγνύο ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ, π.ρ. θσδηθόο θαηαρώξηζεο, εκεξνκελία αιιαγήο ή 
νπνηεζδήπνηε άιιεο ιεπηνκέξεηεο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε ηαπηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
εληύπνπ επί ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε πηζηνπνίεζε.   

 Η ζπκπιήξσζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο/πεξηόδνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθή. 

Σεκείωζε 3 

 Να ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζώπνπ πνπ αηηείηαη ηελ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεκέλσλ 
αληηγξάθσλ θαη/ή ησλ πηζηνπνηεηηθώλ αλάινγα κε ην αλ είλαη θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν.  
Δάλ ην πξόζσπν πνπ αηηείηαη ηελ έθδνζε είλαη θπζηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία 
ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε «(θ)».  
Δάλ ην πξόζσπν πνπ αηηείηαη ηελ έθδνζε 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)». 

 Τν πεδίν «Αξηζκόο αληηπξνζώπνπ*» ζπκπιεξώλεηαη κόλν όηαλ ην έληππν ππνβάιιεηαη από ηνλ 
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπν ηεο εηαηξείαο. Σην παξόλ ζηάδην ην ελ ιόγσ πεδίν δελ 
ζπκπιεξώλεηαη θαζόηη ε ζρεηηθή πξόλνηα ηνπ Νόκνπ δελ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή. 

 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 ηνλ ηξόπν παξαιαβήο ησλ 
πηζηνπνηεκέλσλ αληηγξάθσλ θαη/ή ησλ πηζηνπνηεηηθώλ. 

 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. 
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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 όλνκα θαη ν αξηζκόο ηεο εηαηξείαο έρνπλ ζπκπιεξωζεί ζύκθωλα κε ην κεηξών ηνπ Εθόξνπ 
Εηαηξεηώλ. 

  

 Έρνπλ ζπκπιεξωζεί πιήξωο νη ζεηξέο θάζε πεδίνπ γηα θάζε έγγξαθν πνπ δεηείηε λα εθδνζεί.      
 

 Τα ζηνηρεία ηνπ πξνζώπνπ πνπ αηηείηαη ηελ έθδνζε ηωλ εγγξάθωλ έρνπλ ζπκπιεξωζεί πιήξωο. 
 

 Η εκεξνκελία έρεη ζπκπιεξωζεί ωο ην αθόινπζν παξάδεηγκα: 01/01/2001. 
 

  Τα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο έρνπλ ζπκπιεξωζεί πιήξωο θαη νξζά. 
 

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

  

 Τν έληππν είλαη δεόληωο ππνγεγξακκέλν.   
 

 

 
 

 Κατασώπιση  

  
 
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  

  

  
 

 Πεπαιτέπω πληπουοπίερ  

  

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

 

  
 
 


