
 
 
 

Λευκωσία, 22 Φεβρουαρίου 2017 
 
 
 

ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΘΕΜΑ: Ανασχεδιασμός Εντύπων του Κλάδου Εταιρειών 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη στα πλαίσια της 
αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού του έχει προχωρήσει σε ανασχεδιασμό των 
σχετικών εντύπων που απαιτούνται για την κάθε περίπτωση.  Κυριότερος σκοπός του 
ανασχεδιασμού των εντύπων είναι η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης τους. 
 
Τα προσχέδια των εντύπων έχουν τεθεί σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης μέχρι τις 
31 Μαρτίου 2017, και βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην 
κατηγορία «ενημέρωση» (Ανακοινώσεις) με θέμα «Δημόσια Διαβούλευση – 
Ανασχεδιασμός ……………... Εταιρειών». 
 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf 

Παρακαλώ, αφού μελετήσετε τα έντυπα όπως αποστείλετε τα σχόλια και τις απόψεις σας 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση elioannou@mcit.gov.cy 
 
Συνημμένα θα βρείτε αυτούσια την επιστολή του Τμήματος του Εφόρου. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
/ΜΚ. 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Γραφείο Γενικού Διευθυντή 
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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Εκτελεστική Διευθύντρια, 
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 
 
Γενικός Διευθυντής,  
Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 
 
Γενικός Διευθυντής, 
Κυπριακού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) 
 
Γενικός Διευθυντής, 
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) 
 
Γενικός Διευθυντής και Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου,  
Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA)  
 
Γενικός Διευθυντής, 
Cyprus Fiduciary Association (CFA) 
  
Πρόεδρος,  
Συνδέσμου Ανεξαρτήτων Λογιστών Κύπρου  
 
Πρόεδρος,  
Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου 
 
Γενικός Διευθυντής,  
Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου 
 
Πρόεδρος,  
Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου 
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Πρόεδρος,  
Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου 
 
Πρόεδρος, 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
 
Πρόεδρος, 
Cyprus International Business Association (CIBA) 
 
Πρόεδρος,  
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
 
Πρόεδρος,   
Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας 
 
 

Δημόσια Διαβούλευση: Ανασχεδιασμός Εντύπων του Κλάδου Εταιρειών 
 
Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας πληροφορήσω ότι στα πλαίσια 
εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 
Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ), ανασχεδιάστηκαν τα έντυπα του Κλάδου Εταιρειών και ετοιμάστηκαν 
σχετικά τροποποιητικά νομοσχέδια καθώς και τροποποιητικοί κανονισμοί. 
  
Τα υπό αναφορά ανασχεδιασμένα έντυπα και νομοσχέδια/κανονισμοί ετοιμάστηκαν από 
την εταιρεία Χατζηαναστασίου, Ιωαννίδη Δ.Ε.Π.Ε., στη βάση της σύμβασης που 
υπογράφτηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εν λόγω εταιρείας.  
 
Τα ανασχεδιασμένα έντυπα έχουν ετοιμαστεί βάσει: 

 των ευρημάτων του ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών στον Κλάδο 
Εταιρειών που διεξήχθη με τη συμβολή ξένων εμπειρογνωμόνων και 

 αντίστοιχων βέλτιστων πρακτικών του εξωτερικού (Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο).  
 
Απώτερος σκοπός του ανασχεδιασμού των εντύπων είναι η μείωση του χρόνου 
διεκπεραίωσής τους, διαμέσου μεταξύ άλλων, των ακόλουθων: 

 Ενοποίηση των συσχετιζόμενων εντύπων όπου αυτό κατέστει εφικτό (π.χ. έχει 
δημιουργηθεί ένα ενιαίο έντυπο προς αντικατάσταση των 5 συσχετιζόμενων 
εντύπων που υποβάλλονταν για την εγγραφή εταιρείας) . 

 Δημιουργία νέων εντύπων για υποστήριξη υφιστάμενων (διασυνοριακή 
συγχώνευση) αλλά και νέων υπηρεσιών (π.χ. διοικητική επαναφορά). 

 Εμπλουτισμός τους με επεξηγηματικές σημειώσεις και πίνακες ελέγχου ούτως ώστε 
να γίνουν πιο κατανοητά στον αιτητή και να μειωθεί το ποσοστό λαθών. 

 Διασφάλιση της εγκυρότητας των εντύπων με εισαγωγή υπεύθυνης δήλωσης. 

 Απλοποίηση των εντύπων όπου αυτό κατέστει εφικτό (π.χ. απαλείφθηκε η σφραγίδα 
της εταιρείας, το προηγούμενο όνομα, το επάγγελμα).  

 Προσαρμογή των εντύπων έτσι ώστε να καταστούν machine readable για σκοπούς 
σαρώματος και εξαγωγής δεδομένων (π.χ. κουτάκια για τα πεδία με ημερομηνία, 
τον αριθμό εταιρείας). 
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