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Βέλτιστες Πρακτικές

Εισαγωγή 

Companies Registration Office – Ιρλανδία

• Απλοποιημένο και λιτό έντυπο. 

• Ξεχωριστή σελίδα με επεξηγηματικές 
σημειώσεις για κάθε πεδίο. 

• Καθορισμός ρόλου υπογράφοντα.

• Πληροφορίες αναφορικά με το τέλος 
υποβολής του εντύπου. 

• Πληροφορίες  αναφορικά με τις συνέπειες 
μη ορθής συμπλήρωσης και υποβολής του 
εντύπου.

Business Process Reengineering . .- ex-Registrar of 
Companies of Ireland

• Οι προτεινόμενες ως βέλτιστες διαδικασίες για 
την παροχή αποτελεσματικών και γρήγορων 
υπηρεσιών βασίζονταν στην τροποποίηση του 
υφιστάμενου συστήματος, περιλαμβανομένων και των 
εντύπων.

• The change in legislation will require that the new statutory 
forms are redesigned, to be more intuitive and that 
multiple forms are consolidated.

• The forms should be redesigned to ensure they include 
notes and checklists to minimize errors in completion.

Companies House – Αγγλία

• Εύχρηστο έντυπο φιλικό προς το χρήστη. 

• Στοιχεία και πληροφορίες για αποφυγή χρήσης 
λανθασμένου εντύπου ή λανθασμένης συμπλήρωσης 
του εντύπου. 

• Αυτοεξέταση πριν την υποβολή του εντύπου. 

• Πληροφορίες υποβολής του εντύπου 
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Στάδια Έγκρισης Εντύπων

Εισαγωγή

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας την 18/12/2018

Πρόνοιες για σταδιακή υιοθέτηση των
νέων εντύπων με γνωστοποίηση Εφόρου 

3. Υπουργικό Συμβούλιο 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε με απόφασή 
του τα έντυπα και τα σχετικά νομοθετήματα

1. Δημόσια Διαβούλευση

Διεξήχθη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης στην 
οποία συμμετείχε τόσο ο Κλάδος Εταιρειών όσο και 
διάφορα επαγγελματικά σώματα (Παγκύπριος
Δικηγορικός Σύλογος, ΣΕΛΚ, CIPA, CFA, CIBA, ΟΕΒ, 
ΚΕΒΕ, κτλ.)

2. Νομική Υπηρεσία

Τα έντυπα και τα σχετικά νομοθετήματα 
έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου από τη 
Νομική Υπηρεσία 

4. Βουλή των Αντιπροσώπων 

Τα έντυπα και τα σχετικά νομοθετήματα 
παρουσιάστηκαν στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, και 
Βιομηχανίας και ακολούθως ψηφίστηκαν 
ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής
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Έντυπα 1ης Δέσμης

Εισαγωγή 

Ημεδαπές Εταιρείες 

• ΗΕ11 Προμήθεια επί των 
μετοχών δημόσιας εταιρείας# 

• ΗΕ17 Ειδοποίηση από 
αποκτώσα εταιρεία προς 
διαφωνούντες μετόχους#

• ΗΕ18 Ειδοποίηση από 
αποκτώσα εταιρεία προς 
εναπομείναντες μετόχους ή 
μετόχους που δε 
συγκατατίθενται#

• ΗΕ19 Ειδοποίηση από 
εναπομείναντα μέτοχο ή 
μέτοχο που δε συγκατατίθεται 
προς αποκτώσα εταιρεία#

• ΗΕ25 Στοιχεία σειράς 
χρεωστικών ομολόγων ή 
ξεχωριστής έκδοσής τους=#

• ΗΕ66 Διασυνοριακή 
συγχώνευση+

Μεταφορά Έδρας

• ΜΕ1 Αίτηση αλλοδαπής 

εταιρείας για συνέχισή της 

στη Δημοκρατία=

• ΜΕ2 Αίτηση ημεδαπής 

εταιρείας για συνέχισή της 

εκτός της Δημοκρατίας=

• ΜΕ4 Υποβολή πρόσθετων 

στοιχείων αλλοδαπής 

εταιρείας για συνέχισή της 

στη Δημοκρατία*

Εταιρείες

• ΕΔ8 Μετατροπή της SE σε δημόσια 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης*

• ΕΔ8(Ι) Ειδοποίηση σχεδίου μετατροπής 

της SE σε δημόσια εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης *

• ΕΔ9 Δήλωση φερεγγυότητας από τα 

μέλη της SE η οποία πρόκειται να 

μεταφερθεί εκτός Κυπριακής 

Δημοκρατίας*

• ΕΔ10 Τροποποίηση καταστατικού της 

SE*

• ΕΔ11 Κίνηση ή περάτωση διαδικασίας 

λύσης, εκκαθάριση, αφερεγγυότητα ή 

παύση πληρωμών, διαδικασία και 

απόφαση για τη συνέχιση της 

δραστηριότητας της SE*

• ΕΔ12 Έκδοση πιστοποιημένων 

αντιγράφων ευρωπαϊκής δημόσιας 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης+

Ευρωπαϊκές Δημόσιες

• ΕΔ1 Σύσταση SE διά συγχωνεύσεως*

• ΕΔ2 Σύσταση μητρικής SE*

• ΕΔ2(Ι) Σχέδιο σύστασης μητρικής SE

• ΕΔ2(ΙΙ) Ικανοποίηση προϋποθέσεων 

σύστασης μητρικής SE από ημεδαπή 

εταιρεία/SE*

• ΕΔ3 Σύσταση θυγατρικής SE*

• ΕΔ4 Μετατροπή δημόσιας εταιρείας 

περιορισμένης ευθύνης σε SE*

• ΕΔ4(Ι) Σχέδιο μετατροπής δημόσιας 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε 

SE*

• ΕΔ5 Μεταφορά της SE στην Κυπριακή 

Δημοκρατία*

• ΕΔ6 Μεταφορά της SE εκτός Κυπριακής 

Δημοκρατίας*

• ΕΔ6(Ι) Σχέδιο μεταφοράς της SE εκτός 

Κυπριακής Δημοκρατίας*

• ΕΔ7 Αλλαγές στα μέλη του διοικητικού 

/ εποπτικού / διευθυντικού οργάνου 

της  SE*

Κλάδος Εταιρειών

• ΚΕ1 Επιστροφή τελών+

Υπόμνημα
= Ενοποίηση
* Ανασχεδιασμός
# Μετάφραση - Ανασχεδιασμός
+ Προσθήκη
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Έντυπα 1ης Δέσμης

Εισαγωγή 

Νέα Έντυπα

• ΗΕ66 Διασυνοριακή 

συγχώνευση

• ΚΕ1 Επιστροφή τελών

• ΕΔ12 Έκδοση 

πιστοποιημένων 

αντιγράφων ευρωπαϊκής 

δημόσιας εταιρείας 

περιορισμένης ευθύνης

• ΕΔ8 Μετατροπή της SE σε δημόσια 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

• ΕΔ8(Ι) Ειδοποίηση σχεδίου μετατροπής 

της SE σε δημόσια εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης 

• ΕΔ9 Δήλωση φερεγγυότητας από τα 

μέλη της SE η οποία πρόκειται να 

μεταφερθεί εκτός Κυπριακής 

Δημοκρατίας 

• ΕΔ10 Τροποποίηση καταστατικού της SE

• ΕΔ11 Κίνηση ή περάτωση διαδικασίας 

λύσης, εκκαθάριση, αφερεγγυότητα ή 

παύση πληρωμών, διαδικασία και 

απόφαση για τη συνέχιση της 

δραστηριότητας της SE

• ΜΕ4 Υποβολή πρόσθετων στοιχείων 

αλλοδαπής εταιρείας για συνέχισή της 

στη Δημοκρατία

• ΕΔ1 Σύσταση SE διά συγχωνεύσεως 

• ΕΔ2 Σύσταση μητρικής SE

• ΕΔ2(Ι) Σχέδιο σύστασης μητρικής SE

• ΕΔ2(ΙΙ) Ικανοποίηση προϋποθέσεων 

σύστασης μητρικής SE από ημεδαπή 

εταιρεία/SE

• ΕΔ3 Σύσταση θυγατρικής SE

• ΕΔ4 Μετατροπή δημόσιας εταιρείας 

περιορισμένης ευθύνης σε SE

• ΕΔ4(Ι) Σχέδιο μετατροπής δημόσιας 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE

• ΕΔ5 Μεταφορά της SE στην Κυπριακή 

Δημοκρατία

• ΕΔ6 Μεταφορά της SE εκτός Κυπριακής 

Δημοκρατίας 

• ΕΔ6(Ι) Σχέδιο μεταφοράς της SE εκτός 

Κυπριακής Δημοκρατίας 

• ΕΔ7 Αλλαγές στα μέλη του διοικητικού 

/ εποπτικού / διευθυντικού οργάνου 

της  SE

Ενοποίηση

•ΜΕ1 Αίτηση αλλοδαπής 

εταιρείας για συνέχισή 

της στη Δημοκρατία 

•ΜΕ2 Αίτηση ημεδαπής 

εταιρείας για συνέχισή 

της εκτός της 

Δημοκρατίας 

Μετάφραση από αγγλικό 

•ΗΕ11 Προμήθεια επί των 
μετοχών δημόσιας 
εταιρείας
•ΗΕ17 Ειδοποίηση από 

αποκτώσα εταιρεία προς 
διαφωνούντες μετόχους
•ΗΕ18 Ειδοποίηση από 

αποκτώσα εταιρεία προς 
εναπομείναντες μετόχους 
ή μετόχους που δε 
συγκατατίθενται
•ΗΕ19 Ειδοποίηση από 

εναπομείναντα μέτοχο ή 
μέτοχο που δε 
συγκατατίθεται προς 
αποκτώσα εταιρεία

ΗΕ25 Στοιχεία σειράς χρεωστικών 

ομολόγων ή ξεχωριστής έκδοσής τους

Ανασχεδιασμός
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Σημαντικότερες Καινοτομίες

Οριζόντιες Αλλαγές

• Καθορισμένα επισυνημμένα 
έγγραφα. 

• Δυνατότητα προσθήκης άλλου 
εγγράφου ως επισυνημμένου. 

• Νέος τρόπος επισύναψης 
πρόσθετων φύλλων. 

• Μείωση της έκτασης του 
εντύπου. 

• Ξεκάθαρη σύνδεση 
πρόσθετου φύλλου με κυρίως 
έντυπο. 

Επισυνημμένα 
Έγγραφα

Πρόσθετα Φύλλα

• Δίνονται πληροφορίες ως προς 
τον τρόπο που μπορούν να 
καταχωριστούν τα έντυπα.

• Θα είναι εμφανές εάν είναι 
δυνατή η ηλεκτρονική 
καταχώριση. 

• Εμπλουτισμένος πίνακας 
στοιχειών προσώπου που 
υποβάλλει το έντυπο για σκοπούς 
επικοινωνίας. 

• Δυνατότητα επικοινωνίας με 
email και SMS. 

• Επιλογή παραλαβής σχετικών 
εγγράφων, εάν ισχύει.

Πληροφορίες 
Καταχώρισης

Στοιχεία 
Επικοινωνίας

• Γενικές πληροφορίες 
συμπλήρωσης.

• Σχετικά αποσπάσματα 
νομοθεσίας.

• Οδηγίες συμπλήρωσης για 
κάθε πεδίο με παραπομπή. 

• Ο χρήστης μπορεί να 
συμπληρώνει τα πεδία του 
εντύπου ηλεκτρονικά, 
ενισχύοντας την ομοιομορφία 
στην υποβολή των εντύπων και 
μειώνοντας το χρόνο 
συμπλήρωσής της.  

Συπληρώσιμο
Έντυπο

Επεξηγηματικές 
Σημειώσεις

• Σύνδεσμος για λήψη 
περαιτέρω πληροφοριών προς 
διευκόλυνση του χρήστη. 

Περαιτέρω 
Πληροφορίες

• Αντικατάσταση απλής υπογραφής 
με λεκτικό θέσμιας δήλωσης. 

• Πρόνοια για κατανόηση του 
εγγράφου από πρόσωπα που δεν 
γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

• Επιλογή θέσης στον οργανισμό 
εάν ισχύει. 

Θέσμια Δήλωση

• Εργαλείο αυτοεξέτασης του 
εντύπου για μείωση λαθών. 

• Λίστα ελέγχου σημείων που 
εξετάζουν οι αρμόδιοι 
λειτουργοί.  

Πίνακας Ελέγχου


