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Αίτηση για την σύσταση 

Κυπριακής Εταιρείας 

        ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  
 
1. Η συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη αυτή αίτηση 

πρέπει να συµπληρωθεί και να αποσταλεί 
ταχυδροµικώς στους Α.Γ.Γεωργίου Λτδ – Τ.Θ. 1060, 
Λευκωσία- Κύπρος, Τηλ +357 22769100, Φαξ: +357 22 
769101, e-mail:aggeorghiou@cytanet.com.cy. Η 
εργασία µπορεί να αρχίσει µε την υποβολή σαρωµένου 
αντιτύπου της  αίτησης αλλά η πρωτότυπη αίτηση 
πρέπει ταυτόχρονα να ταχυδροµηθεί. 

 

2. Παρακαλώ όπως εσωκλείσετε αντίγραφα διαβατηρίων - 

πιστοποιηµένο σαν ακριβές αντίγραφο (true copy) από 

Κυπριακή πρεσβεία η Κυπριακό προξενείο, 

συµβολαιογράφο ή δικηγόρο ή γνωστό 

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στην χώρα διαµονής σας, για 

όλα τα άτοµα που θα είναι µέτοχοι, τελικοί δικαιούχοι, 

διευθυντές ή γραµµατείς της Εταιρείας. 
 

3. Παρακαλώ όπως µας προµηθεύσετε µε πρόσφατη 

πρωτότυπη απόδειξη της διεύθυνσης σας  (όχι πέραν των 

3 µηνών) για όλα τα άτοµα που αναφέρονται στην αίτηση 

σας. Αυτή η απόδειξη θα ήταν ένας λογαριασµός 

ηλεκτρικής (∆.Ε.Η) ή τραπεζικός λογαριασµός ή 

λογαριασµός πιστωτικής κάρτας και όλα αυτά τα έγραφα 

πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση σας. 
 

4. Η διαδικασία σύστασης της Εταιρείας θα ξεκινήσει αφού 
πρώτα προηγηθεί η πληρωµή των εςξόδων µας.  
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Οδηγίες για Συµπλήρωση : Παρακαλώ όπως  µας προµηθεύσετε µε α) Πιστοποιηµένο αντίγραφο ∆ιαβατηρίου/Ταυτότητας  
β) Πρόσφατο Πρωτότυπο λογαριασµό κοινής ωφελείας (utility bill, π.χ.Λογαριασµός Ηλεκτρισµού ή νερού) όπου θα 
φαίνεται η διεύθυνση διαµονής σας   γ)Πρόσφατο Τραπεζικό λογαριασµό 

 

1. Προσωπικές πληροφορίες αιτητή. 

 

Τίτλος:(Κος/Κα/∆νις/∆ρ/άλλος) Γένος: (Άρρεν/Θήλυ) 

Όνοµα: Επίθετο: Όνοµα Πατρός: 

Ταυτότητα (I.C.) / Αρ. ∆ιαβατηρίου.: Χώρα έκδοσης: 

Ηµ. Εκδοσης: 
(ηµ/µήνας/έτος) 

 

 Ηµ..Λήξης: 
( ηµ/µήνας/ετος) 

 

Υπηκοότητα:  Ιθαγένεια: 

Ηµ. Γεννήσεως: 
ηµ/µήνας/χρόνος) 

 

Τόπος Γεννήσεως:  

Χώρα µόνιµης ∆ιαµονής : 

Επάγγελµα : 

Συγγενικές εταιρείες: 

Website(δικτυακός τόπος): 
 

Εταιρικό e-mail:  

Χώρες επαγγελµατικής δραστηριότητας: 

Οικογενειακή κατάσταση:  
 

Αρ. Εξαρτώµενων ατόµων:   Όνοµα Συζύγου:  

Τηλέφωνο οικίας:  Τηλέφωνο εργασίας:   Κινητό:  

Φαξ:  Προσωπικό e-mail: 

∆ιεύθυνση Οικίας:  

Ταχυδροµική διεύθυνση (αν είναι διαφορετική):  

 

 

3. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  (αναγράψετε 3 
ονόµατα µε σειρά προτεραιότητας) 

1)   
 

2)   
 

3)   
 

2. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ 

1) 

2) 
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6. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΑΝΑ 
ΜΕΤΟΧΗ 

 
Εγκεκριµένο Μετοχικό Κεφάλαιο 

 
 

€ 
 

 
Εκδοθέν και πληρωθέν 

 
 

€ 
 

 

7. ΠΗΓΗ (ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ;) 

 
   Από συστάσεις / παραποµπή. Παρακαλώ όπως δώσετε λεπτοµέρειες:  

 
  Από τον διαδικτυακό µας τόπο,  Αν ναι πώς ακούσατε γι’ αυτόν; 

 

 

8. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  

 
Χρειάζεστε εγγεγραµµένο Γραφείο το οποίο θα προµηθευτεί από τους Α.Γ.Γεωργίου Λτδ;   Ναι    Οχι   
 

  
 
     

4. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
 

Οικονοµικός Τοµέας/Βιοµηχανία: 

Χώρα/ες δραστηριοποίησης: 

Έδρα Επιχείρησης: 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Αναµενόµενη Πηγή Εισοδήµατος (Χώρες, είδος υπηρεσιών ή είδος πωλήσεων): 

 
 

 

 

 

 
Υπολογιζόµενο ετήσιο εισόδηµα (τζίρος) που θα διακινηθεί από τον τραπεζικό λογαριασµό:  
Προέλευση των κεφαλαίων και είδος των συναλλαγών (εισπράξεις από/ πληρωµές προς/ εµβάσµατα και 
πληρωµές) 
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9. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Παρακαλώ όπως µας προµηθεύσετε µε το όνοµα του Γραµµατέα της Εταιρείας ο οποίος θα διοριστεί και 
συµπληρώστε το  Προσάρτηµα 4. 
 
 

 
10. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕMΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟ∆ΟΧΟΙ ( NOMINEE DIRECTORS) (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ 
ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ) 
 

Παρακαλώ όπως µας προµηθεύσετε κατάλογο µε τους ∆ιευθυντές/∆ιευθυντές Επιστευµατοδόχους 
(nominee Directors) που θα διοριστούν και παρακαλώ συµπληρώστε το Προσάρτηµα 3 για τον καθένα: 
 

1) 

2) 

3) 

 

 

12. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 

 
Χρειάζεστε να σας προµηθεύσουµε µε Τραπεζικό λογαριασµό ?                                    Ναι      Οχι   

Άνοιγµα Εταιρικού Λογαριασµού 
Ναι    Όχι 

 
∆ηλώστε Νόµισµα : EUR    GBP    USD  

Άνοιγµα Προσωπικού Λογαριασµού 
Ναι    Οχι 

 
∆ηλώστε Νόµισµα:  EUR    GBP    USD  

Χρειάζεστε Χρεωστική Κάρτα? 
Ναι    Οχι 

 

Στον Εταιρικό Λ/σµο    Στον Προσωπικό Λ/σµο  

 

Χρειάζεστε Πιστωτική Κάρτα? 
Ναι    Οχι 

 

Στον Εταιρικό Λ/σµο    Στον Προσωπικό Λ/σµο  

 

Χρειάζεστε Υπηρεσίες e-banking ? 
Ναι    Οχι 

 

Στον Εταιρικό Λ/σµο    Στον Προσωπικό Λ/σµο  

 

Αναµενόµενο ετήσιο ποσό που θα εισέρχεται στον λογαριασµό: 

 
 
 

 

11.ΜΕΤΟΧΟΙ /ΤΕΛΙΚΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (UBO) (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 / 2 ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΟ /ΤΕΛΙΚΟ ∆ΙΚΑΟΥΧΟ (UBO) 

 
Παρακαλώ δώστε κατάλογο µε τους µετόχους /τελικούς δικαιούχους και συµπληρώστε το Προσάρτηµα 1 / 
2 για τον καθένα: 
 

Όνοµα Μετόχου/Τελικού δικαιούχου(UBO) % συµµετοχής 

1) 
 

 

2)  

3) 
 

 

4) 
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13. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 
Παρακαλώ αναφέρετε την µέθοδο πληρωµής. Ποσό: 
(Το ποσό της πληρωµής πρέπει να συµπεριλαµβάνει τα έξοδα σύστασης εταιρείας,την ετήσια αµοιβή για το πρώτο 
έτος και τα έξοδα) 

 

  Η πληρωµή έχει γίνει µε µεταφορά( telex transferred) απευθείας στον λογαριασµό σας, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες που περιέχονται στο σηµείο 4 της πρώτης σελίδας της αίτησης.  (Παρακαλώ επισυνάψετε 
σχετική τραπεζική βεβαίωση πληρωµής.)  

 
  Επισυνάπτω τραπεζική επιταγή/διεθνή ταχυδροµική επιταγή/επιταγή η οποία έχει εκδοθεί σύµφωνα µε 

τις οδηγίες που περιέχονται στο σηµείο 4 της πρώτης σελίδας της αίτησης.  (Παρακαλώ επισυνάψετε 
αντίγραφο µαζί µε το σαρωµένο αντίτυπο της αίτησης µε e-mail και αποστείλετε την πρωτότυπη 
ταχυδροµικώς/ µε courier) 

 

14.Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  

Παρακαλώ όπως µας υποδείξετε την µέθοδο που θα θέλατε να σας αποστείλουµε την Εγγεγραµµένη σας 
Εταιρεία. 
 
 Ταχυδροµικώς,  ή     µε COURIER (µε επιπλέον χρέωση) – συνιστάται ανεπιφύλακτα 

 

15. ΑΤΟΜΟ ΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ( άτοµο επικοινωνίας για θέµατα Εταιρείας )                                                 

Όνοµα και διεύθυνση  
 
 
 

Τηλ.  
 

Φαξ.  E-mail  

 

16. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 
Παρακαλώ όπως µας αναφέρετε οποιεσδήποτε περαιτέρω λεπτοµέρειες θα θέλατε: 
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Προσάρτηµα  1 
 
Πληροφορίες που αφορούν Μετόχους/ Τελικούς ∆ικαιούχους οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα  
(Παρακαλώ φωτοτυπήστε και συµπληρώστε αυτό το προσάρτηµα για όλους τους  Μετόχους /Τελικούς δικαιούχους/UBOs) 

 

ΥπογραφήNNNNNNNNNNNNNNN..............              Ηµερ.NNNNNNNNNNNN 

Όνοµα ΥπογράφοντοςNN............ 
ΣΗΜ: Παρακαλώ προµηθεύσετε αντίτυπα µε σάρωση και ακολούθως τα υπογεγραµµένα πρωτότυπα έγγραφα να σταλούν µε 
courier  
 
 
 

(A)Ονοµατεπώνυµο:            

(B) ∆ιεύθυνση  Συνήθους ∆ιαµονής 
Παρακαλώ όπως µας προµηθεύσετε µε απόδειξη 
διεύθυνσης διαµονής (Πρωτότυπο λογαριασµό 
κοινής ωφελείας(π.χ.∆ΕΗ) ή λογαριασµό κάρτας 
ή τραπεζικό λογαριασµό, όχι παλαιότερο των 
τελευταίων 3 µηνών) 

Πλήρης ∆ιεύθυνση (µε ταχυδροµικό τοµέα): 
 
 
 
 
Τηλέφωνο:                                      Φαξ:                  

(Γ) ∆ιεύθυνση Ε-mail:  

(∆)Ταυτότητα/∆ιαβατήριο : 
Παρακαλώ όπως µας προµηθεύσετε µε ακριβές 
αντίγραφο(true  copy) πιστοποιηµένο από την 
Κυπριακή πρεσβεία ή προξενείο ή 
συµβολαιογράφο  ή αναγνωρισµένο τραπεζικό 
ίδρυµα στην xώρα διαµονής σας 

Αριθµός 
∆ιαβατηρίου: 

Τόπος Έκδοσης: Ηµεροµ. Λήξης: 

(E) Ηµεροµηνία Γεννήσεως  
   (Μερα/µηνας/χρονος) 

(Ζ) Υπηκοότητα : (Η) Ιθαγένεια: 

(Θ) Επάγγελµα: 
 

(Ι) Aριθµός µετοχών και % 
συµµετοχής: 

(Κ) Χώρα φορολογικής 
διαµονής: 

(Λ) Παρακαλώ όπως µας προµηθεύσετε µε βιογραφικό ή πληροφορίες σχετικά µε την ακαδηµαϊκή σας 
µόρφωση και επαγγελµατική σας σταδιοδροµία                                                                           Επισυνάπτεται                                                                     

(Μ) Παρακαλώ αναφέρετε κατά πόσο είστε Πολιτικώς Εκτεθειµένο Πρόσωπο (ΠΕΠ*) ή είστε συγγενής µε  
ΠΕΠ*. (*Παρακαλώ συµβουλευτείτε το Προσάρτηµα  A για ορισµούς)                                                               Ναι    Οχι  
Αν Ναι δώστε περαιτέρω εξηγήσεις.......................................................................................................................... 

(Ν)Παρακαλώ όπως µας προµηθεύσετε µε συστατική επιστολή από είτε:  Επαγγελµατία Λογιστή, ∆ικηγόρο, 
Αναγνωρισµένο Τραπεζικό Ιδρυµα στην χώρα διαµονής σας                                                     Επισυνάπτεται                                                                                     

∆ήλωση Τελικού ∆ικαιούχου(∆ήλωση Τελικού ∆ικαιούχου(∆ήλωση Τελικού ∆ικαιούχου(∆ήλωση Τελικού ∆ικαιούχου(UBOUBOUBOUBO))))    
Εγώ ο τελικός δικαιούχος της Εταιρείας …………………………………. (η εταιρεία) δηλώνω ότι: 
A. Ενεργώ από µόνος µου και όχι ως επιστευµατοδόχος, ή Θεµατοφύλακας οποιουδήποτε άλλου 

ατόµου 
B. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν προµηθευτεί/δοθεί στην εταιρεία έχουν προέλθει από 

νόµιµες πηγές. 
Γ.       ∆εν έχω ποτέ κηρύξει πτώχευση ούτε µε έχουν κηρύξει άλλοι πτώχευση, ούτε ήµουν διευθυντής 

ή  υπεύθυνος/διαχειριστής οποιασδήποτε εταιρείας που υπόκειτο σε εκκαθάριση αφερεγγυότητας 
ή υπόκειτο σε δικαστική έρευνα ούτε εγώ σαν άτοµο ούτε υπο την ιδιότητα µου ως διευθυντής ή 
ως υπεύθυνος εταιρείας. 

∆.      ∆εν έχω ποτέ καταδικαστεί για αδίκηµα που ενέχει δόλο ή ατιµία, ούτε ήµουν µπλεγµένος ή είχα 
εµπλακεί, άµεσα ή έµµεσα, σε δραστηριότητα σε σχέση µε παράνοµες εµπορικές συναλλαγές/ή 
ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος, και δεν έχω παραβιάσει οποιοδήποτε ποινικό διεθνές δίκαιο, 
σύµβαση ή κύρωση. 

Ε.      Η εταιρεία δεν θα χρησιµοποιηθεί για εγκληµατικές δραστηριότητες ή για παράνοµους σκοπούς, 
είτε δηµοσιονοµικούς είτε άλλους σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία και κατανοώ ότι µπορεί να έχετε 
υποχρέωση να αναφέρετε λεπτοµέρειες ή συµφωνίες που έχουν σχέση µε έσοδα από 
εγκληµατικές δραστηριότητες. 

Εγώ, ο υποφαινόµενος, µε την παρούσα δηλώνω ότι οι πληροφορίες που έχω δώσει πιο πάνω είναι 
ακριβείς και αληθείς. 
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Προσάρτηµα 2 
 
 
Πληροφορίες που αφορούν Μετόχους / Τελικούς δικαιούχους(UBOs) που είναι εταιρείες 
(Παρακαλώ φωτοτυπήστε  και συµπληρώσετε αυτό το προσάρτηµα για όλους τους µετόχους και επαναλάβετε για όλους τους 
εταιρικούς µετόχους (έως ότου οι τελικοί δικαιούχοι να είναι φυσικά πρόσωπα) 

Σηµ 1 : στην περίπτωση που οι µέτοχοι είναι και πάλιν εταιρείες τότε παρακαλώ συµπληρώστε αυτό το 
Προσάρτηµα και επαναλάβετε έως ότου οι τελικοί δικαιούχοι να είναι φυσικά πρόσωπα.  

 
 

Υπογραφή και σφραγίδαNNNNNN                              ΗµεροµηνίαNNNNNNNNNNNN 

 
Ονοµα ατόµου που υπογράφειNNNNNNNNNNNNN...............  
 
ΣΗΜ: Παρακαλώ προµηθεύσετε αντίτυπα µε σάρωση και ακολούθως τα υπογεγραµµένα πρωτότυπα έγγραφα να σταλούν µε 
courier  
 
 
 

(A) Όνοµα Εταιρείας:    

(B)∆ιεύθυνση Εταιρείας: 
 
 

 

(Γ) Αριθµός Εγγραφής:           

(∆) Χώρα Εγγραφής:  

(E)Παρακαλώ όπως µας προµηθεύσετε µε : 
i. Πιστοποιητικό Εγγραφής Εταιρείας.         

 
ii. Αντίγραφο Ιδρυτικού  και Καταστατικού της Εταιρείας ή ισάξιο.   

 
iii. Πιστοποιητικό ∆ιευθυντών, Γραµµατέα, Εγγεγραµµένου Γραφείου.    

 

iv. ∆οµή Εταιρείας που να οδηγεί στους Μετόχους/Τελικούς ∆ικαιούχους.    
 

v. Πιστοποιητικό Μετόχων.   
               (Παρακαλώ κοιτάξτε την Σηµ. 1 πιο κάτω) (Αν υπάρχουν  µετοχές που  ανήκουν σε επιστευµατοδόχους παρακαλώ όπως 
                µας προµηθεύσετε τις δηλώσεις επιστευµατοδόχων-trust declarations). 

Σηµ: όλα τα πιο πάνω έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα (true copies) πιστοποιηµένα από 
Συµβολαιογράφο ή ισάξιο,  ή Πρεσβεία της Κύπρου ή Προξενείο ή αναγνωρισµένo  χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στην χώρα 
διαµονής σας. 
 

vi. Λεπτοµέρειες κάθε µετόχου (Συµπληρώστε το Προσάρτηµα 1 για τον καθένα)  
 

vii. Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου για κάθε µέτοχο (Παρακαλώ προµηθεύστε µας µε ακριβές αντίγραφο (true 
copy) πιστοποιηµένο από Κυπριακή Πρεσβεία ή προξενείο ή από αναγνωρισµένο τραπεζικό ίδρυµα στην 
χώρα διαµονής σας) 

(Ζ) Ατοµο Επικοινωνίας:  
(Ονοµατεπώνυµο, Τηλέφωνο, e-mail) 

 

(H) Φύση Εργασίας: 
 

 

(Θ) Αριθµός µετόχων και % 
συµµετοχής 
 

 

(I)Παρακαλώ όπως µας προµηθεύσετε µε συστατική επιστολή από είτε :Επαγγελµατία λογιστή, 
∆ικηγόρο, Αναγνωρισµένο Χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα                                              Επισυνάπτεται       



A.Γ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤ∆ 
Εγκεκριµένοι Λογιστές 
Εγγεγραµµένοι Ελεγκτές 

 

Μονογραφή: NNNNNN        Σελ 8 από 10 
 

 
 
 

Προσάρτηµα 3 
 
Πληροφορίες που χρειάζονται για διορισµό ∆ιευθυντών 
(Παρακαλώ Φωτοτυπήστε αυτό το Προσάρτηµα και συµπληρώστε για όλους τους διευθυντές) 

 

 
 
 
ΥπογραφέςNNNNNNNNNNNNNNN................               ΗµερNNNNNNNNNNNN 

 
 
Όνοµα ΥπογράφοντοςNNNNNNNN..............   
 
 
 
ΣΗΜ: Παρακαλώ προµηθεύσετε αντίτυπα µε σάρωση και ακολούθως τα υπογεγραµµένα πρωτότυπα έγγραφα να σταλούν µε 
courier  

 
 
 
 
 
 

(A) Ονοµατεπώνυµο: 
             

 

(B) ∆ιεύθυνση συνήθους διαµονής: 
Παρακαλώ όπως µας προµηθεύσετε µε απόδειξη 
διεύθυνσης διαµονής (Πρωτότυπο λογαριασµό 
κοινής ωφελείας(π.χ.∆ΕΗ) ή λογαριασµό κάρτας ή 
τραπεζικό λογαριασµό, όχι παλαιότερο των 
τελευταίων 3 µηνών) 

∆ιεύθυνση διαµονής (µε ταχυδροµικό κώδικα): 
 
 
 
 
Τηλέφωνο:                                 Φαξ: 

(Γ) Ε-mail: 
 

 

(∆) Ταυτότητα/∆ιαβατήριο  
Παρακαλώ όπως µας προµηθεύσετε µε ακριβές 
αντίγραφο(true  copy) πιστοποιηµένο από την 
Κυπριακή πρεσβεία ή προξενείο ή 
συµβολαιογράφο  ή αναγνωρισµένο τραπεζικό 
ίδρυµα στην xώρα διαµονής σας 

Αρ.∆ιαβατηρίου: Τόπος Έκδοσης: Ηµ. Λήξης : 

(E) Ηµ.Γενήσεως:  
     (Ηµ/Μηνας/Xρονος) 

(Ζ) Εθνικότητα: (Η) Ιθαγένεια: 

(Θ) Επάγγελµα: 
 

 

(Ι) Χώρα φορολογικής διαµονής: 

(Κ)  Παρακαλώ αναφέρετε κατά πόσο είστε Πολιτικώς Εκτεθειµένο Πρόσωπο (ΠΕΠ*) ή είστε συγγενής µε  
ΠΕΠ*. (*Παρακαλώ συµβουλευτείτε το Προσάρτηµα  A για ορισµούς) 

                                                                                                                                                             Ναι     Όχι  

Αν Ναι δώστε περαιτέρω εξηγήσεις ........................................................................................................................... 
 

(Λ Παρακαλώ όπως µας προµηθεύσετε µε συστατική επιστολή από είτε:  Επαγγελµατία Λογιστή, ∆ικηγόρο, 
Αναγνωρισµένο Τραπεζικό Ιδρυµα στην χώρα διαµονής σας                                                  Επισυνάπτεται   



A.Γ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤ∆ 
Εγκεκριµένοι Λογιστές 
Εγγεγραµµένοι Ελεγκτές 

 

Μονογραφή: NNNNNN        Σελ 9 από 10 
 

 
 
 

Προσάρτηµα  4 
 
Πληροφορίες που χρειάζονται για διορισµό Γραµµατέα  
Σε περίπτωση που ο/η  Γραµµατέας είναι Φυσικό Πρόσωπο. 

 
Σε περίπτωση που ο /η Γραµµατέας είναι Εταιρεία: 

 
 
ΥπογραφήNNNNNNNNNNNNNNN................               ΗµερNNNNNNNNNNNN 

Σφραγίδα (σε περίπτωση εταιρείας) 
 
Όνοµα ΥπογράφοντοςNNNNNNNNNNNNNNNNN..............   
 
ΣΗΜ: Παρακαλώ προµηθεύσετε αντίτυπα µε σάρωση και ακολούθως τα υπογεγραµµένα πρωτότυπα έγγραφα να σταλούν µε 
courier  

 
 

(A) Ονοµατεπώνυµο: 
             

 

(B)  ∆ιεύθυνση συνήθους διαµονής: 
Παρακαλώ όπως µας προµηθεύσετε µε απόδειξη 
διεύθυνσης διαµονής (Πρωτότυπο λογαριασµό 
κοινής ωφελείας(π.χ.∆ΕΗ) ή λογαριασµό κάρτας ή 
τραπεζικό λογαριασµό, όχι παλαιότερο των 
τελευταίων 3 µηνών) 

∆ιεύθυνση διαµονής (µε ταχυδροµικό κώδικα): 
 
 
 
 
Τηλέφωνο:                                 Φαξ: 

(∆) Ταυτότητα/∆ιαβατήριο  
Παρακαλώ όπως µας προµηθεύσετε µε ακριβές 
αντίγραφο(true  copy) πιστοποιηµένο από την 
Κυπριακή πρεσβεία ή προξενείο ή 
συµβολαιογράφο  ή αναγνωρισµένο τραπεζικό 
ίδρυµα στην xώρα διαµονής σας 

Αρ. ∆ιαβατηρίου: Τόπος Έκδοσης: Ηµ Λήξης : 

(E) Ηµ.Γενήσεως:  
(ηµ/µηνας/ετος) 

(Ζ) Εθνικότητα: (Η) Ιθαγένεια: 

(Θ) Επάγγελµα: 
 

 

(A) Ονοµα Εταιρείας:        

(B) ∆ιεύθυνση Εταιρείας:  

 (Γ) Αριθµός Εγγραφής  & Χώρα Εγγραφής:            

(∆) Παρακαλώ προµηθεύστε µας µε ολοκληρωµένο σετ από έγγραφα εταιρείας και πιστοποιητικά: 
i. Πιστοποιητικό Σύστασης.       
ii. Αντίγραφο ιδρυτικού και καταστατικού της εταιρείας ή ισάξιο.   

iii. Πιστοποιητικό ∆ιευθυντών, Μετόχων Γραµµατέως, Εγγραµµένου Γραφείου.    
ΣΗΜ: Όλα τα πιο πάνω έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα  ή ακριβή αντίγραφα ( certified as true copies) πιστοποιηµένα από 
Συµβολαιογράφο, Κυπριακή Πρεσβεία, Κυπριακό Προξενείο, η αναγνωρισµένο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. 

 

(F) Ατοµο Επικοινωνίας : 
(Ονοµατεπώνυµο, ∆ιεύθυνση, ε-µαιλ) 

 

(G) Φύση εργασίας:  
 

 



A.Γ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤ∆ 
Εγκεκριµένοι Λογιστές 
Εγγεγραµµένοι Ελεγκτές 

 

Μονογραφή: NNNNNN        Σελ 10 από 10 
 

 

Προσάρτηµα A 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ 1: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΠΕΠ) 
Η έννοια «πολιτικώς εκτεθειµένα πρόσωπα" περιλαµβάνει τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα στα οποία έχει ή 
είχε ανατεθεί σηµαντικό δηµόσιο λειτούργηµα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό: 

• Αρχηγοί κρατών, αρχηγοί κυβερνήσεων, υπουργοί και υφυπουργοί 
• Μέλη Κοινοβουλίων 
• Μέλη Ανώτατων ∆ικαστηρίων, Συνταγµατικών ∆ικαστηρίων και άλλων υψηλού επιπέδου 

δικαιοδοτικών οργάνων των οποίων οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε περαιτέρω ένδικα µέσα, πλην 
εξαιρετικών περιστάσεων 

• Μέλη ελεγκτικών συνεδρίων και διοικητικών συµβουλίων Κεντρικών Τραπεζών 
• Πρεσβευτές, Επιτετραµµένοι Ακόλουθοι και υψηλόβαθµοι αξιωµατούχοι ενόπλων δυνάµεων 
• Μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων κρατικών επιχειρήσεων. 

  
Καµία από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να θεωρηθεί ότι καλύπτει πρόσωπα 
κατέχοντα ενδιάµεσες ή χαµηλές θέσεις. Περαιτέρω, όταν ένα πρόσωπο έχει παύσει να κατέχει κάποιο από 
τα πιο πάνω αναφερθέντα σηµαντικό δηµόσιο λειτουργήµατα για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους, το 
πρόσωπο αυτό δεν πρέπει να θεωρείται ως πολιτικά εκτεθειµένο πρόσωπο. 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ 2: ΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η ΟΙ ΣΤΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
 
Πολιτικώς εκτεθειµένα πρόσωπα είναι επίσης οι άµεσοι στενοί συγγενείς των προσώπων αυτών, όπως 
περιγράφεται στον Ορισµό 1, που σηµαίνει: 

• Σύζυγο ή πρόσωπο µε το οποίο συµβιώνει για ένα τουλάχιστον έτος 
• Παιδιά και συζύγους τους ή πρόσωπα µε τα οποία συµβιώνουν για ένα τουλάχιστον έτος 
• Γονείς. 

 
Πολιτικώς εκτεθειµένα πρόσωπα είναι επίσης πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες των 
προσώπων αυτών, όπως περιγράφεται στον Ορισµό 1, που σηµαίνει: 

• Κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι γνωστό ότι είναι από κοινού πραγµατικός δικαιούχος νοµικής 
οντότητας και νοµικών µορφωµάτων, ή έχει οποιαδήποτε άλλη στενή επιχειρηµατική σχέση µε 
πρόσωπο που αναφέρεται στον Ορισµό 1 

• Κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι µοναδικός πραγµατικός δικαιούχος νοµικής οντότητας ή του 
νοµικού µορφώµατος το οποίο είναι γνωστό ότι έχει συσταθεί προς όφελος του προσώπου που 
αναφέρεται στον Ορισµό 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


