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Λευκωσία, 20 Αυγούστου 2021 
 

Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Εργαστήρια για την Εφαρμογή της 2ης Δέσμης 

Εντύπων του Κλάδου Εταιρειών 
 
Κυρία/ε, 
 
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας μας ενημέρωσε σχετικά με την διοργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για 
την εφαρμογή της 2ης Δέσμης των νέων εντύπων του Κλάδου Εταιρειών τα οποία θα 
πραγματοποιηθούν διαδικτυακά την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 μεταξύ των ωρών 
09:00-15:00 και την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 μεταξύ των ωρών 09:00-15:00.  
 
Τα εργαστήρια απευθύνονται προς το επιχειρηματικό κοινό με απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση 
των χρηστών και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των εντύπων της 2ης δέσμης τα οποία 
αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2021. 
 
Τα νέα έντυπα αποτελούν μέρος του νομοθετικού μεταρρυθμιστικού πακέτου, που 
δημοσιεύτηκε στις 18/12/2018, και αποσκοπεί, αφενός, στην απλοποίηση των διαδικασιών 
του Κλάδου Εταιρειών και, αφετέρου, στη διασφάλιση της επαρκούς και έγκαιρης 
επικαιροποίησης του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών. 
 
Απώτερος σκοπός του ανασχεδιασμού των εντύπων είναι η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσής 
τους, η απλοποίηση των εντύπων, η ενοποίηση συσχετιζόμενων εντύπων, η δημιουργία νέων 
εντύπων για υποστήριξη υφιστάμενων αλλά και νέων υπηρεσιών, ο εμπλουτισμός  με 
επεξηγηματικές σημειώσεις, η διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβληθέντων στοιχείων με 
την εισαγωγή υπεύθυνης δήλωσης αλλά και η προσαρμογή εντύπων σε συμπληρώσιμη μορφή 
(PDF editable). Παράλληλα, με τη 2η Δέσμη, τίθεται σε ισχύ μία από τις σημαντικότερες 
νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Η  διοικητική επαναφορά εταιρείας που έχει διαγραφεί από τον 
Έφορο Εταιρειών για λόγους μη συμμόρφωσης, η οποία δύναται να επανεγγραφεί, με 
απλοποιημένη διαδικασία, χωρίς διάταγμα δικαστηρίου. 
 
Προσκαλείστε όπως εγγραφείτε ηλεκτρονικά στα πιο κάτω διαδικτυακά εργαστήρια: 
 
• 2/09/21 https://zoom.us/meeting/register/tJIqdO2gqT8iH9b3TB98IQeCBDutAE95Qwk7 
• 9/09/21: https://zoom.us/meeting/register/tJAsfuCgqjsrG9ytL43txNE8_7cTT44QEHn5 

 
Σημειώνεται ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων και θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας εγγραφής. 
 
Με εκτίμηση,  
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας 
για Γενικό Γραμματέα. 
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