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Αρ. 4825, 17.10.2014    

Αριθμός 461 

ΟΓΖΓΗΑ ΟΓ144-2007-13 ΣΟΤ 2014 
ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΓΗΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟΤ 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρεη ην εδάθην (9) ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ πεξί 
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκν ηνπ 2007σο 2012 εθδίδεη ηελ αθφινπζε 
Οδεγία: 

 
πλνπηηθφο ηίηινο  1. Ζ παξνχζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε Οδεγία γηα ζπλδεδεκέλνπο αληηπξνζψπνπο. 

 
θνπφο θαη πεδίν 
εθαξκνγήο 
Ν144(Η) ηνπ 2007 
Ν106(Η) ηνπ 2009 
N141(I) ηνπ 2012 
N154(I) ηνπ 2012 

2. (1) Ζ παξνχζα Οδεγία θαζνξίδεη θαη εμεηδηθεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ πεξί 
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ 
ηνπ 2007 σο 2012, σο εθάζηνηε ηζρχεη, γηα ηνλ νξηζκφ ζπλδεδεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ, ηελ εγγξαθή θαη ηελ δηαγξαθή απηνχ απφ ην κεηξψν. 

  (2) Ζ παξνχζα Οδεγία εθαξκφδεηαη απφ: 
 

   (α) ΚΔΠΔΤ πνπ πξνηίζεηαη λα νξίζεη ζπλδεδεκέλν αληηπξφζσπν 
εγθαηεζηεκέλν ζηε Γεκνθξαηία; 
 

   (β) ΔΠΔΤ άιινπ θξάηνπο κέινπο  πνπ πξνηίζεηαη λα νξίζεη ζπλδεδεκέλν 
αληηπξφζσπν εγθαηεζηεκέλν ζηε Γεκνθξαηία; 
 

   (γ) ΚΔΠΔΤ πνπ πξνηίζεηαη λα νξίζεη ζπλδεδεκέλν αληηπξφζσπν 
εγθαηεζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο κέινο ην νπνίν δελ επηηξέπεη ην νξηζκφ 
ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ; 
 

Δξκελεία 3. (1)  ηελ παξνχζα Οδεγία, εθηφο εάλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά απφ ην θείκελν: 
 

   «αληηπξνζσπεπφκελνο» ζεκαίλεη ηελ ΚΔΠΔΤ ή ΔΠΔΤ πνπ πξνηίζεηαη λα νξίζεη 
ζπλδεδεκέλν αληηπξφζσπν; 
 

   «δεθηηθέο αληηπξνζψπεπζεο ππεξεζίεο» ζεκαίλεη ηηο ππεξεζίεο πνπ δχλαηαη λα 
παξέρεη ν ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 
40(1) ηνπ Νφκνπ; 
 

 
 
 

  «γλσζηνπνίεζε» ζεκαίλεη ηε γλσζηνπνίεζε πνπ ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο ν αληηπξνζσπεπφκελνο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηεο 
Οδεγίαο; 
 

   «κεηξψν» ζεκαίλεη ην ειεχζεξα πξνζβάζηκν απφ ην θνηλφ δεκφζην κεηξψν ζην 
νπνίν εγγξάθνληαη νη ζπλδεδεκέλνη αληηπξφζσπνη βάζεη ηνπ άξζξνπ 40(6) ηνπ 
Νφκνπ; 
 

   «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη 
Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκν ηνπ 2007σο 2012, σο εθάζηνηε ηζρχεη; 
 

   «Οδεγία» ζεκαίλεη ηελ παξνχζα Οδεγία;  
 

  (2) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνπκέλεο ππνπαξαγξάθνπ, φξνη 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Οδεγία θαη δελ εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά έρνπλ 
ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Νφκν. 
 

  (3) Όπνπ ζηελ Οδεγία γίλεηαη αλαθνξά ζην Νφκν, λννχληαη θαη νη θαη 
εμνπζηνδφηεζή ηνπ εθδηδφκελεο θαλνληζηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. 
 

Γλσζηνπνίεζε 
νξηζκνχ 
ζπλδεδεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ 

4. (1) Αληηπξνζσπεπφκελνο πνπ πξνηίζεηαη λα νξίζεη ζπλδεδεκέλν αληηπξφζσπν 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ Νφκνπ, γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο απηφ ζηελ 
Δπηηξνπή πξηλ ηελ έλαξμε ζπλεξγαζίαο αληηπξνζσπεπφκελνπ θαη 
ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ. 
 

 
 
Πξψην Παξάξηεκα 

 (2) (α) ε πεξίπησζε πξφζεζεο νξηζκνχ θπζηθνχ πξνζψπνπ  σο ζπλδεδεκέλν 
αληηπξφζσπν, ε γλσζηνπνίεζε έρεη ην πεξηερφκελν ηνπ Έληππνπ 144-
13-16 (Πξψην Παξάξηεκα ηεο Οδεγίαο); 
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Γεχηεξν Παξάξηεκα 

  (β) Δπηπξφζζεηα, ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ πξνηίζεηαη λα νξηζηεί σο 
ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή ην Έληππν 144-
03-02 (Γεχηεξν Παξάξηεκα ηεο Οδεγίαο), ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ 
Έληππνπ 144-13-16. 
 

 
 
Σξίην Παξάξηεκα 

 (3) (α) ε πεξίπησζε πξφζεζεο νξηζκνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ σο ζπλδεδεκέλν 
αληηπξφζσπν, ε γλσζηνπνίεζε έρεη ην πεξηερφκελν ηνπ Έληππνπ 144-
13-17 (Σξίην Παξάξηεκα ηεο Οδεγίαο); 
 

   (β) Όια ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νη κέηνρνη κε εηδηθή 
ζπκκεηνρή ζηνλ ζπλδεδεκέλν αληηπξφζσπν,ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή 
ην Έληππν 144-03-02, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ Έληππνπ 144-13-17. 
 

   (γ) Σν θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν απαζρνιείηαηζην λνκηθφ πξφζσπν σο 
νξίδεη ην άξζξν 40(7) ηνπ Νφκνπ, νθείιεη, εάλ είλαη άιιν απφ ηα 
πξφζσπα ηεο ππνπαξαγξάθνπ (3)(β), λα ζπκπιεξψζεη ην Έληππν 144-
03-02 ην νπνίν ππνβάιιεηαη καδί κε ην Έληππν 144-13-17 απφ ηνλ 
αληηπξνζσπεπφκελν. 
 

 
 
 
 
Σέηαξην Παξάξηεκα 
 

 (4) Καηά παξέθθιηζε ησλ παξαγξάθσλ (2) θαη (3), ζε πεξίπησζε πξφζεζεο 
νξηζκνχ απφ ΚΔΠΔΤ ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ν νπνίνο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ή πξνηίζεηαη λα εγγξαθεί ζην δεκφζην κεηξψν άιινπ θξάηνπο 
κέινπο, ε ΚΔΠΔΤππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή γλσζηνπνίεζεπνπ έρεη ην 
πεξηερφκελν ηνπ Έληππνπ 144-00-07 (Σέηαξην Παξάξηεκα ηεο Οδεγίαο). 
 

 
 
Κ.Γ.Π. 476/2012  
Κ.Γ.Π. 540/2012  

 (5) Ζ γλσζηνπνίεζε ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή καδί κε ηα θαηαβαιιφκελα, απφ 
ηνλ αληηπξνζσπεπφκελν, ζρεηηθά ηέιε, σο απηά πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 144 
ηνπ Νφκνπ θαη ζηελ Οδεγία ΟΓ144-2007-04ηνπ 2012 γηα ηα Πιεξσηέα Σέιε θαη 
πλδξνκέο, σο εθάζηνηε ηζρχεη. 
 

ηνηρεία θαη έληππα 
πνπ ζπλνδεχνπλ ηε 
γλσζηνπνίεζε 

5. (1) Όπνπ ζηε γλσζηνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 4 απαηηείηαη ε επηζχλαςε 
εγγξάθσλ, επηζπλάπηνληαη ηα πξσηφηππα, ή, φπνπ απηφ είλαη αδχλαην, 
πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν απηψλ. Πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα γίλνληαη απνδεθηά 
φηαλ εθδίδνληαη απφ: 
 

   (α) ηελ νηθεία Δπαξρηαθή Γηνίθεζε, αλαθνξηθά κε δηαβαηήξηα θαη επίζεκα 
δειηία ηαπηφηεηαο πνπ εθδίδνληαη απφ ηε Γεκνθξαηία; 
 

   (β) νπνηεζδήπνηε άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο εμνπζηνδνηεκέλεο λα 
πηζηνπνηνχλ αληίγξαθα; 
 

   (γ) ζπκβνιαηνγξάθν (notarypublic), γηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ 
ζπλδεδεκέλνπο αληηπξνζψπνπο νη νπνίνη δηακέλνπλ εθηφο ηεο 
Γεκνθξαηίαο; ή 
 

 
188(I)/2007 

58(I)/2010 
80(I)/2012 

192(Η)/2012 
101(I)/2013 

  (δ) ζε πεξίπησζε φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε πηζηνπνίεζε αληηγξάθσλ απφ ηα 
πην πάλσ πξφζσπα, απφ ηξίηα πξφζσπα, σο νξίδνληαη ζην άξζξν 
67(2) ηνπ πεξί Παξεκπφδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο 
Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο Νφκνπ ηνπ 2007, σο εθάζηνηε 
ηζρχεη. 
 

  (2) ε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία, ηα νπνία ζπλνδεχνπλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 
παξαγξάθνπ 5, δελ είλαη ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα, ηφηε απηά 
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεκέλεο κεηαθξάζεηο. Πηζηνπνηεκέλεο κεηαθξάζεηο 
γίλνληαη απνδεθηέο φηαλ παξέρνληαη απφ: 
 

   (α) νπνηεζδήπνηε άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο εμνπζηνδνηεκέλεο λα παξέρνπλ 
πηζηνπνηεκέλεο κεηαθξάζεηο· 
 

   (β) κέιε ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Πηπρηνχρσλ Μεηαθξαζηψλ θαη 
Γηεξκελέσλ· 
 

   (γ) εγγεγξακκέλνπο / πηζηνπνηεκέλνπο ζε ρψξεο εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο 
κεηαθξαζηέο· ή  
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   (δ) ζε πεξίπησζε φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε παξνρή πηζηνπνηεκέλσλ 
κεηαθξάζεσλ απφ ηα πην πάλσ πξφζσπα, απφ ηξίηα πξφζσπα, σο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 67(2) ηνπ πεξί Παξεκπφδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο 
ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο Νφκνπ 
ηνπ 2007, σο εθάζηνηε ηζρχεη. 
 

Λήςε 
γλσζηνπνίεζεο, 
εμέηαζε θαη 
αλαθνίλσζε 
Δπηηξνπήο 
 

7.  Με ηε ιήςε ηεο γλσζηνπνίεζεο: 
 

 (1) ε πεξίπησζε ιήςεο δεφλησο ζπκπιεξσκέλεο γλσζηνπνίεζεο ηνπ ηχπνπ πνπ 
πξνλνείηαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 4(2) θαη 4(3), ε Δπηηξνπήδχλαηαη, εληφο ηξηψλ 
(3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο γλσζηνπνίεζεο, λα αλαθνηλψζεη 
ηελ απφθαζε ηεο γηα ηελ εγγξαθή ζην κεηξψν θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ 
ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, ζηνλ αληηπξνζσπεπφκελν.  
 
Ννείηαη φηη ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα κελ επηηξέςεη ηελ εγγξαθή ζπλδεδεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ ζην κεηξψν, εάλ ν αληηπξνζσπεπφκελνο δελ ππνβάιεη δεφλησο 
ζπκπιεξσκέλε γλσζηνπνίεζε καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ή εάλ 
δηαπηζηψζεη φηη δελ πιεξνχληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 40 
ηνπ Νφκνπ θαη ηεο Οδεγίαο. 
 

  (2) ε πεξίπησζε ιήςεο δεφλησο ζπκπιεξσκέλεο γλσζηνπνίεζεο ηνπ ηχπνπ πνπ 
πξνλνείηαη απφ ηελ παξάγξαθν 4(4),  ε Δπηηξνπή δχλαηαη, εληφο ηξηψλ(3) 
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο γλσζηνπνίεζεο, λα 
αλαθνηλψζεη ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο ηηο ζρεηηθέο 
πιεξνθνξίεο, κε θνηλνπνίεζε ζηελ ΚΔΠΔΤ. 
 

Σήξεζε θαη 
δεκνζίεπζε 
κεηξψνπ 

8. (1)  Ζ Δπηηξνπή ηεξεί θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 40(6) ηνπ Νφκνπκεηξψν κε ηα 
ζηνηρεία ησλ εθάζηνηε ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ. 
 

  (2) Ζ Δπηηξνπή δεκνζηνπνηεί ην κεηξψν ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν. 
 

  (3) Ο ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο ελεξγεί απνθιεηζηηθά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
αληηπξνζσπεπφκελνπ σο πξνο ηηο δεθηηθέο αληηπξνζψπεπζεο ππεξεζίεο, κφλν 
κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην κεηξψν. 
 

Γηαγξαθή απφ ην 
κεηξψν  

9. (1) Λχζε ζπλεξγαζίαο αληηπξνζσπεπφκελνπ κε ζπλδεδεκέλν αληηπξφζσπν, 
γλσζηνπνηείηαη ακέζσο θαη κε επζχλε ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ ζηελ 
Δπηηξνπή, ε νπνία ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην κεηξψν εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ 
εκεξψλ.  
 

  (2) Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη λα δηαγξάςεη ζπλδεδεκέλν αληηπξφζσπν απφ ην κεηξψν: 
 

   (α) εάλ δηαπηζηψζεη φηη δελ ζπληξέρνπλ, πιένλ, νη πξνυπνζέζεηο ηνπ 
άξζξνπ 40(7) ηνπ Νφκνπ ή/θαη ηεο Οδεγίαο, ελεκεξψλνληαο, 
παξάιιεια, ηνλ αληηπξνζσπεπφκελν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ 
ελεξγεί ν ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο; Ή 
 

   (β) θαηά ηε ιχζε ζπλεξγαζίαο αληηπξνζσπεπφκελνπ κε ζπλδεδεκέλν 
αληηπξφζσπν. 
 

Γεκνζίεπζε 
ζηνηρείσλ 
ζπλδεδεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ  
απφ ηνλ 
αληηπξνζσπεπφκελν 

10. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο αληηπξνζσπεπφκελνπ κε ηνλ θάζε ζπλδεδεκέλν 
αληηπξφζσπν ηνπ, ν αληηπξνζσπεπφκελνο δεκνζηνπνηεί ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν ηα 
εμήο ζηνηρεία: 
 

 (α) ην νλνκαηεπψλπκν (πξνθεηκέλνπ πεξί θπζηθνχ πξνζψπνπ) ή ην φλνκα, ηελ 
εκπνξηθή επσλπκία θαη ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο (πξνθεηκέλνπ πεξί λνκηθνχ 
πξνζψπνπ) ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ. 
 

  (β) ηηο δεθηηθέο αληηπξνζψπεπζεο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο ν ζπλδεδεκέλνο 
αληηπξφζσπνο  παξέρεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ. 

  (γ) ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα παξέρνληαη νη δεθηηθέο αληηπξνζψπεπζεο 
ππεξεζίεο.  
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  (δ) ην ρξφλν έλαξμεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ θάζε ζπλδεδεκέλν αληηπξφζσπν ηνπ, 
θαζψο θαη ην ρξφλν ιήμεο απηήο, εθφζνλ απηφο είλαη γλσζηφο εθ ησλ 
πξνηέξσλ.  
 

Λχζε ζπλεξγαζίαο 11. Μεηά ηε ιχζε ηεο ζπλεξγαζίαο αληηπξνζσπεπφκελνπ θαη ζπλδεδεκέλνπ 
αληηπξφζσπνπ, ν αληηπξνζσπεπφκελνο, θαηαρσξεί ρσξίο νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε 
ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν, κε ηξφπν ζαθή θαη εκθαλή, ηνλ ηεξκαηηζκφ θαη ηελ 
εκεξνκελία ηεο ιχζεο ηεο ζπλεξγαζίαο. 
 

Έλαξμε ηζρχνο 12. Ζ Οδεγία ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο. 
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ΠΡΩΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 
ΔΝΣΤΠΟ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΟ ΜΖΣΡΩΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟΤ (ΦΤΗΚΟ 

ΠΡΟΩΠΟ) 
 

Όλνκα αληηπξνζσπεπφκελνπ       

Αξηζκφο άδεηαο ιεηηνπξγίαο αληηπξνζσπεπφκελνπ  ( θαη 
ρψξα αδεηνδφηεζεο) 

      

Όλνκα ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Σθνπόο ηνπ παξόληνο εληύπνπ  

Τν παξόλ έληππν λα ζπκπιεξωζεί από ηνλ αληηπξνζωπεπόκελν. 

 

Γηα επίζεκε ρξήζε κόλν 

Ο αληηπξνζωπεπόκελνο έρεη θαηαβάιεη ηα ηέιε εμέηαζεο ηεο παξνύζαο γλωζηνπνίεζεο, ωο απηά νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 4 θαη ζην Μέξνο Ι ηεο Οδεγίαο ΟΔ144-2007-04(A) ηνπ 2012.  Τα ελ ιόγω ηέιε έρνπλ ειεγρζεί θαη 

είλαη νξζά.       

 

……………………………… Υπνγξαθή 

  …………………..……….. Όλνκα/Θέζε 
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εκεηψζεηο γηα ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο εληχπνπ 

1. Σν παξφλ έληππν πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ειεθηξνληθά θαη είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο 
Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ (‘ε Δπηηξνπή’) ζηε δηεχζπλζε http://www.cysec.gov.cy 

2. Γηα δηθή ζαο επθνιία, πξνηξέπεζηε φπσο, θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο εληχπνπ,  κεηαθηλήζηε κεηαμχ ησλ 
εξσηήζεσλ κε ην πιήθηξν ‘tab’. 

3. Να απαληεζνχλ φιεο νη εξσηήζεηο πνπ εθαξκφδνληαη, ή ζε πεξίπησζε κε εθαξκνγήο ηνπο, λα αλαγξάθεηαη ‘Γ/Δ’.  
ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην έληππν δε ζα ζεσξείηαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλν.  

4. «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκν ηνπ 
2007 θαη 2009, σο εθάζηνηε ηζρχεη. 

5. «Οδεγία» ζεκαίλεη ηελ Οδεγία ΟΓ144-2007-13 ηνπ 2014 γηα πλδεδεκέλνπο Αληηπξνζψπνπο. 

6. «αληηπξνζσπεπφκελνο» ζεκαίλεη ηελ ΚΔΠΔΤ ή ΔΠΔΤ άιινπ θξάηνπο κέινπο πνπ πξνηίζεηαη λα νξίζεη ζπλδεδεκέλν 
αληηπξφζσπν; 

7. ε πεξίπησζε πνπ  ΚΔΠΔΤ ζα νξίζεη ζπλδεδεκέλν αληηπξφζσπν ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο ή πξνηίζεηαη λα 
εγγξαθεί ζην δεκφζην κεηξψν αληηπξνζψπσλ θξάηνπο κέινπο (εθηφο απφ ηε Γεκνθξαηία), ε ΚΔΠΔΤ νθείιεη λα  
γλσζηνπνηήζεη ηελ πξφζεζε ηεο ζηελ  Δπηηξνπή σο πξνβιέπεηαη απφ ην εδάθην 4(4) ηεο Οδεγίαο θαη φρη κέζσ ηνπ 
παξφληνο Έληππνπ. 

8. Ο ρψξνο πνπ δηαηίζεηαη ζε θάζε εξψηεζε ΓΔΝ είλαη ελδεηθηηθφο ηεο αλακελφκελεο έθηαζεο ηεο απάληεζεο. Όπνπ 
θξίλεηε απαξαίηεην, λα ρξεζηκνπνηείηε μερσξηζηφ θχιιν ραξηηνχ αλαγξάθνληαο ζην πάλσ αξηζηεξφ κέξνο ηνλ 
αξηζκφ ηεο εξψηεζεο. 

9. ε πεξίπησζε πνπ δψζεηε πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο είλαη αλαιεζείο ή παξαπιαλεηηθέο ή απνθχγεηε εζθεκκέλα λα 
δειψζεηε νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο, ζέηεηε ζε ακθηβνιία ηελ αθεξαηφηεηα θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηελ θαηαιιειφηεηά 
ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνζψπνπ γηα ην δηνξηζκφ ηνπ ζηε ζέζε ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ. 

10. Καηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ, δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο είλαη δεκφζηα δηαζέζηκεο ή 
έρνπλ πξνεγνπκέλσο θνηλνπνηεζεί ζηελ Δπηηξνπή ή ζε άιιε αξκφδηα ή επνπηηθή αξρή, είλαη γλσζηέο ζηελ 
Δπηηξνπή. 

11. Σν παξφλ έληππν πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ. 

12. Ζ παξνχζα γλσζηνπνίεζε λα ζπλνδεχεηαη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ζηελ Δπηηξνπή, απφ ην απαηηνχκελν ηέινο, σο 
απηφ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 7 θαη ζην Μέξνο Η ηεο Οδεγίαο ΟΓ144-2007-04 ηνπ 2012 γηα ηα Πιεξσηέα Σέιε 
θαη πλδξνκέο σο εθάζηνηε ηζρχεη. 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΩΠΟΤ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΖ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΤΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ 
ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ 

 

Ολνκαηεπψλπκν       

Δπάγγεικα θαη φλνκα εξγνδφηε       

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε       

Αξηζκφο ηειεθψλνπ (θαη θσδηθφο ρψξαο)       

Αξηζκφοθηλεηνχηειεθψλνπ (πξναηξεηηθφο)       

Αξηζκφο ηειενκνηφηππνπ (θαη θσδηθφο ρψξαο)       

Γηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ       
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ΜΔΡΟ Η: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟ 

 
1. Να ππνβιεζεί σο Παξάξηεκα 1, ην Έληππν 144-03-02, ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή 

δηαβαηεξίνπ θαη πηζηνπνηεηηθά κε πησρεχζεσο θαη πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ ρσξψλ ζηηο 
νπνίεο δηέκελε ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα.  
 

2. Γηεχζπλζε  απφ ηελ  νπνία  ζα  παξέρνληαη νη  ππεξεζίεο (εάλ δηαθέξεη απφ απηή πνπ  αλαθέξεηαη ζην Έληππν 
144-03-02):  
 

      

 
3. Γηεχζπλζε δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (εάλ ππάξρεη): 
 

      

 

ΜΔΡΟ ΗΗ: ΦΖΜΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟΤ  

 
4. Σν θπζηθφ πξφζσπν είλαη εγγεγξακκέλν ζην δεκφζην κεηξψν ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Νφκνπ: 

 
 Όρη

1
  

 Ναη  →  Γψζηε ιεπηνκέξεηεο: 
 

Ζκεξνκελία εγγξαθήο ζην κεηξψν       

Τπεξεζίεο/Καζήθνληα πνπ δχλαηαη λα αζθείηαη 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 52(1) ηνπ Νφκνπ 

      

 
5. Σν θπζηθφ πξφζσπν ελεξγεί ή ελεξγνχζε ζην παξειζφλ σο ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο γηα ινγαξηαζκφ ΚΔΠΔΤ ή 

ΔΠΔΤ πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηε Γεκνθξαηία ή ζε άιιν θξάηνο κέινο: 
 

  Όρη 
  Ναη   →  Γψζηε ιεπηνκέξεηεο  

 

Όλνκα ΚΔΠΔΤ/ΔΠΔΤ Υψξα χζηαζεο Υξνληθή Πεξίνδνο (απφ-κέρξη) 

                  

 
6. Σν θπζηθφ πξφζσπν είλαη ή ήηαλ ζην παξειζφλ εγγεγξακκέλνο ζε δεκφζηα κεηξψα άιισλ θξαηψλ κειψλ, ηα νπνία 

έρνπλ ζπζηαζεί δπλάκεη ησλ νηθείσλ λνκνζεζηψλ ηνπο πνπ ζεζπίδνληαη πξνο ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 
2004/39/ΔΚ, θαη ελεξγεί ή ελεξγνχζε γηα ινγαξηαζκφ ΚΔΠΔΤ ή ΔΠΔΤπνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηε 
Γεκνθξαηία ή ζε άιιν θξάηνο κέινο: 
 

  Όρη 
  Ναη   →  Γψζηε ιεπηνκέξεηεο  

 

Όλνκα ΚΔΠΔΤ/ΔΠΔΤ Υξνληθή Πεξίνδνο   (απφ- κέρξη) 
Γεκφζην Μεηξψν 

(ρψξα/θξάηνο κέινο) 

                  

 
7. Σν θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ δηαηεξεί δεκφζην κεηξψν αληηπξνζψπσλ, 

αληίζηνηρν ηνπ δεκφζηνπ κεηξψνπ σο απηφ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 40(6) ηνπ Νφκνπ. 
 

  Όρη 
  Ναη 

 

                                              
1
 ε πεξίπησζε πνπ ν ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο δελ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν πηζηνπνηεκέλσλ πξνζψπσλ 

ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Νφκνπ, δχλαηαη λα δεηεζεί εμαίξεζε απφ ηελ Δπηηξνπή θαη λα ηνπ δνζεί πξνζεζκία γηα εγγξαθή ηνπ 
ζην κεηξψν. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία απαηηεί ηελ θαηαβνιή ηέινπο  €250 γηα θάζε πξφζσπν γηα ην νπνίν δεηείηαη 
εμαίξεζε. 
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ΜΔΡΟ ΗΗΗ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΤΖ 

 
8. Καζνξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ ηηο νπνίεο ζα παξέρεη ν ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

αληηπξνζσπεπφκελνπ.   
 

Τπεξεζίεο Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

      
      

      
      

 
9. χλζεζε (%) ηνπ πειαηνινγίνπ ζην νπνίν ζα παξέρεη ππεξεζίεο ν ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο (ηδηψηεο, 

επαγγεικαηίεο, επηιέμηκνη αληηζπκβαιιφκελνη). 
 

      

 
10. Γεσγξαθηθή έθηαζε εληφο ηεο νπνίαο ζα δξαζηεξηνπνηείηαη ν ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο:  

 

      

 
11. Ο ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο ζα αζθεί νπνηεζδήπνηε άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή ζα πξνζθέξεη 

νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο άιιεο απφ ηελ πξνηεηλφκελε αληηπξνζψπεπζε ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ:  
 

 Όρη  
 Ναη  →  Γψζηε ιεπηνκέξεηεο: 

 

      

 
12. Να δνζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πψο αλακέλεη ν αληηπξνζσπεπφκελνοφηη ν ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο ζα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηεο ζρεδίνπ. 
 

      

 
13. Να ππνβιεζεί σο Παξάξηεκα 2, ε πξνβιεπφκελε ζπλεηζθνξά ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ζηα νηθνλνκηθά  

κεγέζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ 
αληηπξνζσπεπφκελνπ, γηα ηνλ επφκελν έλα (1) ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνχ ηνπ (πξνβιεπφκελα έζνδα απφ 
ζπλδεδεκέλν αληηπξφζσπν). 

 
14. Να ππνβιεζεί σο Παξάξηεκα 3, ην ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αληηπξνζσπεπφκελνπ ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη φζνλ αθνξά νξηζκφ ζπλδεδεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ (γξακκέο αλαθνξάο, έιεγρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, έιεγρνο γηα ζπκκφξθσζε κε λνκνζεζία, 
δηαρείξηζε παξαπφλσλ, εζσηεξηθφο/εμσηεξηθφο έιεγρνο). 

 

15. Να ππνβιεζεί σο Παξάξηεκα 4, βεβαίσζε απφ ην ζπλδεδεκέλν αληηπξφζσπν φηη γλσξίδεη γηα ηελ ππνβνιή ηεο 
παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο θαη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή θαη αθνξνχλ ηνλ ίδην είλαη νξζέο θαη 
αιεζείο (ε βεβαίσζε πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ).  
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ΓΖΛΩΖ 
 

Γειψλνπκε ππεχζπλα θαη ελ γλψζεη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ Νφκνπ, φηη: 
 
1. Έρνπκε θαηαβάιεη θάζε νθεηιφκελε επηκέιεηα γηα λα δηαζθαιίζνπκε φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 

παξνχζα γλσζηνπνίεζε, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ ζπλνδεχνπλ απηή, είλαη νξζά, πιήξε θαη αθξηβή.  
 

2. Γλσξίδνπκε φηη απνηειεί πνηληθφ αδίθεκα θαη επηπξφζζεηα ππφθεηηαη ζε δηνηθεηηθή θχξσζε, ε παξνρή ςεπδψλ ή 
παξαπιαλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ή ε απφθξπςε πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ Δπηηξνπή. 
 

3. Αλαιακβάλνπκε λα ππνβάινπκε ζηελ Δπηηξνπή νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ή δηεπθξηλήζεηο κνπ 
δεηεζνχλ γηα ζθνπνχο ζπκπιήξσζεο ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο. 
 

4. Θα γλσζηνπνηνχκε άκεζα ζηελ Δπηηξνπή, γξαπηψο, νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ιάβεη ρψξα, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ππνβνιή ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο ζηελ Δπηηξνπή κέρξη ηελ έθδνζε ηεο επ’ απηήο 
απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, ζηηο πιεξνθνξίεο ή θαη ζηα έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε. 
 

5. Αλαιακβάλνπκε πιήξσο θαη άλεπ φξσλ ηελ επζχλε γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, 
φηαλ απηφο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ.  
 

6. Θα ειέγρνπκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδνπκε φηη ν 
αληηπξνζσπεπφκελνο ζα ζπκκνξθψλεηαη πάληα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ 
νδεγηψλ αθφκα θαη φηαλ ελεξγεί κέζσ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ. 

 
 
 
Ολνκαηεπψλπκν       
 
Ζκεξνκελία        
 
Τπνγξαθή 
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Καηάινγνο απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ κε ηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε 
 

Παξάξηεκα ηνηρεία/ έληππα Παξάγξαθνο 
εληχπνπ 

Τπνβιήζεθε (Υ) / Γελ 
εθαξκφδεηαη (Γ/Δ) 

Γηα επίζεκε 
ρξήζε κφλν 

1.  Έληππν 144-03-02,πηζηνπνηεκέλα 
αληίγξαθα ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ θαη πηζηνπνηεηηθά κε 
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Έληππν 144-03-02 

Ζκεξνκελία επηθαηξνπνίεζεο:2.11.2012 

 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 
 
 
 

ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 
 
 
 
 
 

Όλνκα πξνζψπνπ       : «…………………………………» 
 
Ηδηφηεηα πξνζψπνπ       : «…………………………………» 
 
Όλνκα αηηήηξηαο/ΚΔΠΔΤ      : «…………………………………» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

θνπφο εληχπνπ  
 
Σν έληππν απηφ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ θάζε πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζεκείσζε 1 ησλ γεληθψλ ζρνιίσλ 
ηεο ζειίδαο 2 ηνπ παξφληνο εληχπνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ππνβνιή αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΚΔΠΔΤ ή 
αιιαγή ζηα πξφζσπα πνπ πξαγκαηηθά δηεπζχλνπλ ηελ ΚΔΠΔΤ. 

 
 
 

Γεληθά ζρφιηα 
1. Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην λα ζπκπιεξσζεί μερσξηζηά απφ ηα πξφζσπα πνπ πξαγκαηηθά δηεπζχλνπλ (κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο αηηήηξηαο). 
2. Σν εξσηεκαηνιφγην λα ζπκπιεξσζεί ειεθηξνληθά.  To έληππν απηφ είλαη δηαζέζηκν ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (‘ε Δπηηξνπή’) ζηε δηεχζπλζε www.cysec.gov.cy.  
3. Οη εξσηήζεηο λα παξακείλνπλ σο έρνπλ θαη νη απαληήζεηο λα δίλνληαη θάησ απφ θάζε εξψηεζε. 
4. Να απαληεζνχλ φιεο νη εξσηήζεηο πνπ εθαξκφδνληαη, ή ζε πεξίπησζε κε εθαξκνγήο λα αλαγξαθεί ‘Γ/Δ’. 
5. Καηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο είλαη δεκφζηα 

δηαζέζηκεο ή έρνπλ πξνεγνπκέλσο απνθαιπθζεί ζηελ Δπηηξνπή ή ζε άιιε επνπηηθή αξρή είλαη γλσζηέο ζηελ 
Δπηηξνπή. 
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Έληππν 144-03-02 

Ζκεξνκελία επηθαηξνπνίεζεο:2.11.2012 

 

 
ΜΔΡΟ Α – Φπζηθά πξφζσπα 
 
Να απαληεζεί απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 1 ζηα Γεληθά ζρφιηα, πην πάλσ.  
 
1. Πξνζσπηθέο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο 
 
1.1  Ολνκαηεπψλπκν :  
1.2  Ζκεξνκελία θαη ηφπνο γέλλεζεο :  
1.3  Δζληθφηεηα/Τπεθνφηεηα :  
1.4  Αξ. ηαπηφηεηαο/ δηαβαηεξίνπ (ρψξα έθδνζεο) :  
1.5  Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε :  
1.6  Αξηζκφο ηειεθψλνπ επηθνηλσλίαο :  
1.7  Αξηζκφο θσηνηειεκελχκαηνο :  
1.8  Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε :  
1.9  Υψξεο δηακνλήο θαηά ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα 

θαη εκεξνκελίεο δηακνλήο ζε θάζε ρψξα 
:  

1.10  Θέζε ζηελ/ζρέζε κε αηηήηξηα
1
 :  

1.11  Ζκεξνκελία πξνηεηλφκελνπ δηνξηζκνχ :  
 

1.12 Να αλαθεξζεί θαηά πφζν ζπκκεηέρεηε ή πξνηίζεζηε λα ζπκκεηάζρεηε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζψπσλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη  Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ 
Αγνξψλ Νφκνπ (‘ν Νφκνο’) ζηνλ νξηζκφ ‘πξφζσπν κε ην νπνίν ην αξκφδην πξφζσπν έρεη νηθνγελεηαθή ζρέζε’) 
ζε δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εηζεγκέλεο εηαηξείαο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ή ζε ηζνδχλακε αγνξά ηξίηεο ρψξαο(εάλ 
λαη, δψζηε ιεπηνκέξεηεο). ................................................................................................................................ 
 

1.13 Να αλαθεξζεί θαηά πφζν ζπκκεηέρεηε ή πξνηίζεζηε λα ζπκκεηάζρεηε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζψπσλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη  Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ 
Αγνξψλ Νφκνπ (‘ν Νφκνο’) ζηνλ νξηζκφ ‘πξφζσπν κε ην νπνίν ην αξκφδην πξφζσπν έρεη νηθνγελεηαθή ζρέζε’) 
ζε δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ (‘ΔΠΔΤ’) (εάλ λαη, δψζηε ιεπηνκέξεηεο).  
............................................................................................................................................. 
 
Δάλ πξνηίζεζηε λα ζπκκεηάζρεηε ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα δχν ή πεξηζζφηεξσλ ΔΠΔΤ, λα πξνζθνκηζηνχλ, σο 
Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο εξσηεκαηνινγίνπ, βεβαηψζεηο απφ ηηο ελ ιφγσ ΔΠΔΤ κε ηηο νπνίεο ζα βεβαηψλεηαη φηη 
ε ζπκκεηνρή ζαο ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ ππφινηπσλ ΔΠΔΤ είλαη εηο γλψζε ηνπο θαη δελ έρνπλ 
νπνηαδήπνηε αληίξξεζε ζε απηφ. 
 

1.14 Να αλαθεξζεί θαηά πφζν θαηέρεηε, άκεζα ή έκκεζα, ζπκκεηνρή ζε λνκηθφ πξφζσπν, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη 
ηνπιάρηζηνλ ην δέθα ηνηο εθαηφλ (10%) ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, ή πνπ επηηξέπεη ηελ άζθεζε 
ζεκαληηθήο επηξξνήο ζηε δηνίθεζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ…………..………………………………. 

 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ηα αθφινπζα: 
 

Όλνκα 
λνκηθνχ 
πξνζψπνπ 

Πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο 

Κχξηεο 
δξαζηεξηφηεηεο 

ρέζε 
λνκηθνχ 
πξνζψπνπ 
κε ηελ 
αηηήηξηα (εάλ 
ππάξρεη) 

Υψξα 
ζχζηαζεο 

Αξ. 
εγγξαθήο 

Αξκφδηα ή 
επνπηηθή 
αξρή (εάλ 
ππάξρεη) 

       

 
2. Αθαδεκατθά πξνζφληα θαη επαγγεικαηηθή πείξα 
 
2.1. Αθαδεκατθά πξνζφληα πνπ θαηέρεηε (παλεπηζηεκηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ, γλψζε μέλεο γιψζζαο). 

……………………………………………………………………………………………. 
 

2.2. Δπαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ θαηέρεηε (π.ρ. Μέινο επαγγεικαηηθνχ ζψκαηνο). 
……………………………………………………………………………………………. 

 
2.3. Άιια πξνζφληα πνπ θαηέρεηε θαη ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ζαο έρνπλ αλαηεζεί ζηελ αηηήηξηα. 

……………………………………………………………………………………………. 
 

                                              
1
ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζέζε πνπ θαηέρεηε (ή πξνηίζεζηε λα θαηέρεηε) είλαη απηή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνχινπ, λα 

δηεπθξηληζηεί θαηά πφζν ζα είζηε εθηειεζηηθφο ή κε, ή αλεμάξηεηνο. 
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Έληππν 144-03-02 

Ζκεξνκελία επηθαηξνπνίεζεο:2.11.2012 

 

2.4. Δπαγγεικαηηθή πείξα (λα δνζνχλ ιεπηνκέξεηεο ηεο επαγγεικαηηθήο ζαο εκπεηξίαο, αξρίδνληαο απφ ηελ ησξηλή – 
λα πεξηιεθζνχλ ηπρφλ ζπκκεηνρέο ζαο ζε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα θαζψο θαη πεξίνδνη θαηά ηηο νπνίεο δελ 
εξγαδφζαζηαλ):  
2.4.1 Ζκεξνκελία (απφ/κέρξη κήλα/έηνο) :  
2.4.2 Όλνκα νξγαληζκνχ :  
2.4.3  Δπνπηηθή αξρή (εάλ εθαξκφδεηαη) :  
2.4.4 Κχξηεο δξαζηεξηφηεηεο νξγαληζκνχ :  
2.4.5 Σειέθσλν επηθνηλσλίαο κε νξγαληζκφ :  
2.4.6 Θέζε πνπ θαηείραηε :  
2.4.7 Λφγνο απνρψξεζεο :  

 
2.5. Αλαθέξαηε ηπρφλ γλψζεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ, ή ηελ άζθεζε 

επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή ελ γέλεη κε ηελ άζθεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη κε ηε 
λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αηηήηξηαο.  
……………………………………………………………………………………………. 

 
3. Ήζνο θαη αμηνπηζηία 
 
 Να απαληεζνχλ νη πην θάησ εξσηήζεηο (ζε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο, λα δίλνληαη ιεπηνκέξεηεο): 
 
3.1. αο δφζεθε πνηέ αξλεηηθή απάληεζε απφ αξκφδηεο αξρέο αλαθνξηθά κε ηε ρνξήγεζε άδεηαο αζθήζεσο 

ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή απφ επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη ζπιιφγνπο αλαθνξηθά κε ηε 
ρνξήγεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο ηνπο, ζηε Γεκνθξαηία ή θαη εθηφο Γεκνθξαηίαο;   
……………………………………………………………………………………………. 

 
3.2. αο έρνπλ πνηέ αλαθαιέζεη (λα πεξηιεθζνχλ θαη εθθξεκνχζεο ππνζέζεηο) αξκφδηεο αξρέο ή επαγγεικαηηθέο 

ελψζεηο θαη ζχιινγνη ηελ άδεηα αζθήζεσο ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
κέινπο ηνπο, ζηε Γεκνθξαηία ή θαη εθηφο Γεκνθξαηίαο; 
……………………………………………………………………………………………. 
 

3.3. Έρεη πνηέ αλαθιεζεί, ή αθπξσζεί δηνξηζκφο ζαο σο κέινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο 
εηαηξείαο, ή έρεηε πνηέ απνιπζεί, ή ζαο δεηήζεθε λα παξαηηεζείηε, ή ζπκθσλήζαηε λα παξαηηεζείηε αληί λα 
απνιπζείηε, ή παξαηηεζήθαηε θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο έξεπλαο, γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη ηεο άζθεζεο ησλ 
αλαηεζεηκέλσλ ζε εζάο θαζεθφλησλ, ή απνκαθξπλζεί απφ ζέζε δηνηθεηηθήο επζχλεο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ 
(δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ) κε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε, ζηε Γεκνθξαηία ή θαη εθηφο Γεκνθξαηίαο;  
…………………………………………………………………………………………... 
 

3.4. Δίραηε πνηέ αλάκημε ζε ππνζέζεηο (λα πεξηιεθζνχλ θαη εθθξεκνχζεο ππνζέζεηο) νη νπνίεο απνηέιεζαλ 
αληηθείκελν δηνηθεηηθνχ ή πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ, ή έηπραλ επηβνιήο δηνηθεηηθψλ ή πεηζαξρηθψλ ή άιισλ θπξψζεσλ 
απφ αξκφδηεο ή επνπηηθέο αξρέο, απφ πξνεγνχκελνπο εξγνδφηεο ή επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη ζπιιφγνπο, ζηε 
Γεκνθξαηία ή θαη εθηφο Γεκνθξαηίαο, γηα; 

 
3.4.1 νβαξέο δηνηθεηηθέο ή πεηζαξρηθέο ή άιιεο παξαβάζεηο; ……………………….. 
3.4.2 Πιεκκειή εθηέιεζε ησλ αλαηεζεηκέλσλ ζε εζάο θαζεθφλησλ; ………………… 
3.4.3 Παξαβάζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο θαη 

επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο; ……………………… 
 

3.5. Έρεηε πνηέ παξαθσιχζεη ηελ άζθεζε επνπηείαο απφ αξκφδηα αξρή ζηνλ επξχηεξν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ρψξν; 
…………………………………………………………………………………………... 
 

3.6. Καηαδηθαζηήθαηε πνηέ ή εθθξεκνχλ θαηεγνξίεο ή νπνηεζδήπνηε δηαδηθαζίεο έξεπλαο ελαληίνλ ζαο, ζηε 
Γεκνθξαηία ή θαη εθηφο Γεκνθξαηίαο: 

 
3.6.1 Γηα αδηθήκαηα ή παξαβάζεηο πνπ ελέρνπλ δφιν ή απάηε ή δσξνδνθία ή δσξνιεςία ή πιαζηνγξαθία ή  

θνξνδηαθπγή; …………………………. 
3.6.2 Γηα αδηθήκαηα ή παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο; 

…………………………………………………... 
3.6.3 Γηα αδηθήκαηα ή παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε εκπηζηεπηηθψλ – πξνλνκηαθψλ πιεξνθνξηψλ; 

…………………………………………………….. 
3.6.4 Γηα αδηθήκαηα ή παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρεηξαγψγεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ πνπ απνηεινχζε αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ή ζε 
ηζνδχλακε αγνξά ηξίηεο ρψξαο; ……………………………………………………………………..  

3.6.5 Γηα νπνηαδήπνηε άιιε αμηφπνηλε πξάμε, ε νπνία ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο; 
………………………………………………………………………. 
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3.7. Τπνβιήζεθαλ πνηέ (λα πεξηιεθζνχλ θαη εθθξεκνχζεο ππνζέζεηο) ζπγθεθξηκέλα θαη αηηηνινγεκέλα, γξαπηά, 
παξάπνλα ή δηακαξηπξίεο ζε ζρέζε κε επελδπηηθέο θαη παξεπφκελεο ππεξεζίεο, γηα ηελ παξνρή ησλ νπνίσλ 
ππεχζπλνη ήζαζηαλ εζείο, ζηε Γεκνθξαηία ή θαη εθηφο Γεκνθξαηίαο; 
……………………………………………………………………………………………. 
 

3.8. Κεξπρηήθαηε (λα πεξηιεθζνχλ θαη εθθξεκνχζεο ππνζέζεηο) ζε πηψρεπζε, ή θαηαζρέζεθε θάπνην πεξηνπζηαθφ 
ζαο ζηνηρείν, ή ππνρξεσζήθαηε ζε κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζαο ζηνηρείσλ ζε πηζησηέο ζαο, ή παξνπζηάζαηε 
αδπλακία ζηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ ζαο απφ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ έθδνζε 
ηεο απφθαζεο, ζηε Γεκνθξαηία ή θαη εθηφο Γεκνθξαηίαο; 
……………………………………………………………………………………………. 
 

3.9. Έρεηε αληηκεησπίζεη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θάπνηα απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 

3.9.1 Με εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκνπ ρξένπο ζαο; ……………………………………… 
3.9.2 Γηακαξηχξεζε ζπλαιιαγκαηηθψλ απνδνρήο ή γξακκαηίσλ εθδφζεσο ζαο;..…… 
3.9.3 Έθδνζε αθάιππησλ επηηαγψλ; ………………………………………………..…. 
 
αο δεηήζεθε πνηέ, εζάο ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, ή ζπλεηαηξηζκνχ, ή άιιεο νληφηεηαο, κε ηελ νπνία 
ζρεηηδφζαζηαλ, λα θιείζεηε ινγαξηαζκφ κε πηζησηηθφ ίδξπκα, ή πηζησηηθφ ίδξπκα, κε ην νπνίν ζπλεξγαδφζαζηαλ 
έθιεηζε ινγαξηαζκφ πνπ είραηε καδί ηνπ, εζείο ή θάπνηνο απφ ηνπο πνην πάλσ; 
…………………..……………………………………………………………………….. 

 
3.10. Ήζαζηαλ πνηέ κέινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ή κέηνρνο κε εηδηθή ζπκκεηνρή ζε εηαηξεία ή 

νξγαληζκφ, ε νπνία θαηά ηελ πεξίνδν πνπ θαηείραηε ηε ζέζε θαηαδηθάζηεθε κε νπνηνδήπνηε απφ ηα αδηθήκαηα 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.6 πην πάλσ; 
……………………………………………………………………………………………. 

3.11. Ήζαζηαλ πνηέ κέινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ή κέηνρνο κε εηδηθή ζπκκεηνρή ζε εηαηξεία 
ηεο νπνίαο, ελφζσ αζθνχζαηε ηα ζρεηηθά ζαο θαζήθνληα ή εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ απνκάθξπλζε ζαο απφ ηελ 
ελ ιφγσ ζέζε, (λα πεξηιεθζνχλ θαη εθθξεκνχζεο ππνζέζεηο): 

 
3.11.1 Τπεβιήζε ελαληίνλ ηεο αίηεζε δηάιπζεο, ππνρξεσηηθήο εθθαζάξηζεο, ππαγσγήο ζε θαζεζηψο 

αθεξεγγπφηεηαο ή θαηάζρεζεο πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ ή ππάρζεθε ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο 
δηαρείξηζεο;……………… 

3.11.2 Γηεμήρζε έιεγρνο ζηα βηβιία ηεο, πέξαλ ησλ ηαθηηθψλ, ή απνηέιεζε αληηθείκελν έξεπλαο απφ αξκφδηα ή 
επνπηηθή αξρή; ……………………..…… 

3.11.3 Δπηβιήζεθαλ δηνηθεηηθέο ή άιιεο θπξψζεηο απφ αξκφδηα ή επνπηηθή αξρή; 
..………………………………………………………………………………… 

3.11.4 Εεηήζεθαλ ή θαηαζρέζεθαλ ηα βηβιία ηεο ή άιια έγγξαθα ηεο απφ αξκφδηα ή επνπηηθή αξρή; 
………………………………………………..……………….. 

3.11.5 Παξαθψιπζε ηελ άζθεζε επνπηείαο απφ αξκφδηα ή επνπηηθή αξρή; ………… 
3.11.6 H αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή γηα απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο κέινπο επαγγεικαηηθήο έλσζεο 

απνξξίθζεθε, ή ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ή ε ηδηφηεηα κέινπο ηνπο αλαζηάιεθε ή αλαθιήζεθε; 
…..………………………... 

 
3.12. Τπάξρεη νηηδήπνηε ζρεηηθφ πνπ ζέιεηε λα δειψζεηε θαη ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά 

ην ζρεκαηηζκφ γλψκεο γηα ηo ήζνο θαη ηελ αμηνπηζηία ζαο: 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Γειψζεηο  
 
4.1 Γειψλσ θαη βεβαηψλσ: 

4.1.1 Όηη γλσξίδσ θαη αληηιακβάλνκαη πιήξσο ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο κνπ, νη νπνίεο πεγάδνπλ 
απφ ην Νφκν θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Οδεγηψλ, θαζψο θαη ελ γέλεη ηεο λνκνζεζίαο πνπ 
δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αηηήηξηαο. 

4.1.2 Έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ επζπλψλ κνπ. 
4.1.3 Σελ πξφζεζε κνπ λα δηαζθαιίδσ ηε ζπκκφξθσζε ηεο αηηήηξηαο κε ηηο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πνπ 

ππέρεη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Οδεγηψλ, θαζψο θαη ελ γέλεη ηεο 
λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αηηήηξηαο. 

 
4.2 Γειψλσ φηη είκαη θαη ζα παξακείλσ πξαγκαηηθφο θαη ηειηθφο (trueandultimate) δηνηθεηηθφο ζχκβνπινο θαη φηη δελ 

ελεξγψ νχηε ζα ελεξγήζσ πνηέ, εθ κέξνπο ή κε ηηο νδεγίεο ηξίηνπ πξνζψπνπ. 
 

5. πζηάζεηο 
 
5.1 Γειψζηε ηα νλφκαηα, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο θαη δηεπζχλζεηο αιιεινγξαθίαο δχν πξνζψπσλ ηα νπνία απφ 

πξνζσπηθή πείξα γλσξίδνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζαο, θαζψο θαη ην ραξαθηήξα ζαο.  
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Έληππν 144-03-02 

Ζκεξνκελία επηθαηξνπνίεζεο:2.11.2012 

 

ε πεξίπησζε φπνπ δελ είζηε απηνεξγνδνηνχκελνο θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα, ν έλαο εθ ησλ δχν πξέπεη λα 
είλαη ν πην πξφζθαηνο εξγνδφηεο ζαο. 

 ……………………………………………………………………………………………. 
 
5.2 Γειψζηε θαηά πφζν δίδεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο γηα λα δεηήζεη ε Δπηηξνπή  απηέο ηηο ζπζηάζεηο. 

……………………………………………………………………………………………. 
 
Δάλ φρη, λα αλαθεξζνχλ νη ιφγνη: 
…………………………………………………………………………………………….  

 
Γειψλσ ππεχζπλα θαη ελ γλψζεη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ Νφκνπ, φηη: 

i. Έρσ θαηαβάιεη θάζε νθεηιφκελε επηκέιεηα γηα λα δηαζθαιίζσ φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην 
παξφλ εξσηεκαηνιφγην είλαη νξζέο, πιήξεηο θαη αθξηβείο.  

ii. Βεβαηψλσ φηη ζα ζπκκνξθψλνκαη κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ 
εθδηδφκελσλ Οδεγηψλ. 

iii. Θα γλσζηνπνηψ ζηελ Δπηηξνπή, εγγξάθσο, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, θάζε λέν ζηνηρείν πνπ επέξρεηαη σο 
πξνο ην πξφζσπφ κνπ, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ θξίζε γηα ηελ νξζή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο 
αηηήηξηαο/ΚΔΠΔΤ. 

 
Αλαγλσξίδσ θαη απνδέρνκαη φηη ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα απνθαιχςεη πιεξνθνξίεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 
ηεο, σο απηέο θαζνξίδνληαη ζην Νφκν. 
 
Με ηελ παξνχζα δήισζε θαη κε πιήξε επίγλσζε απηήο δίλσ ειεχζεξα ηε ξεηή κνπ ζπγθαηάζεζε γηα ηελ επεμεξγαζία, 
απφ ηελ Δπηηξνπή, ησλ πξνζσπηθψλ κνπ δεδνκέλσλ, επαίζζεηα θαη κε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ 2001.  
 
Ζ παξνρή ςεπδψλ, ή παξαπιαλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή ζηνηρείσλ ή εγγξάθσλ ή εληχπσλ, ή ε απφθξπςε νπζηψδνπο 
πιεξνθνξίαο απφ ην παξφλ έληππν απνηειεί, επηπξφζζεηα απφ παξάβαζε, ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηνηθεηηθή θχξσζε 
κέρξη 350.000 επξψ θαη ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο ή ζπλέρηζεο ηεο παξάβαζεο κέρξη 700.000 επξψ, θαη πνηληθφ 
αδίθεκα ην νπνίν ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη πέληε έηε.       
 
Τπνγξαθή  ...................................................... 
 
Πιήξεο νλνκαηεπψλπκν  ...................................................... 
 
Ζκεξνκελία ......................................................  
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Έληππν 144-13-17 

 
ΣΡΗΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 
ΔΝΣΤΠΟ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΟ ΜΖΣΡΩΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟΤ (ΝΟΜΗΚΟ 

ΠΡΟΩΠΟ) 
 

Όλνκα αληηπξνζσπεπφκελνπ       

Αξηζκφο άδεηαο ιεηηνπξγίαο αληηπξνζσπεπφκελνπ  ( θαη 
ρψξα αδεηνδφηεζεο) 

      

Όλνκα ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ       

 
 
 
 
 
 
  

Σθνπόο ηνπ παξόληνο εληύπνπ  

Τν παξόλ έληππν λα ζπκπιεξωζεί από ηνλ αληηπξνζωπεπόκελν. 

 

Γηα επίζεκε ρξήζε κόλν 

Ο αληηπξνζωπεπόκελνο έρεη θαηαβάιεη ηα ηέιε εμέηαζεο ηεο παξνύζαο γλωζηνπνίεζεο, ωο απηά νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 4 θαη ζην Μέξνο Ι ηεο Οδεγίαο ΟΔ144-2007-04(A) ηνπ 2012.  Τα ελ ιόγω ηέιε έρνπλ ειεγρζεί θαη 

είλαη νξζά.       

 

……………………………… Υπνγξαθή 

  …………………..……….. Όλνκα/Θέζε 
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Έληππν 144-13-17 

 
εκεηψζεηο γηα ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο εληχπνπ 

1. Σν παξφλ έληππν πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ειεθηξνληθά θαη είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο 
Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ (‘ε Δπηηξνπή’) ζηε δηεχζπλζε http://www.cysec.gov.cy 

2. Γηα δηθή ζαο επθνιία, πξνηξέπεζηε φπσο, θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο εληχπνπ,  κεηαθηλήζηε κεηαμχ ησλ 
εξσηήζεσλ κε ην πιήθηξν ‘tab’. 

3. Να απαληεζνχλ φιεο νη εξσηήζεηο πνπ εθαξκφδνληαη, ή ζε πεξίπησζε κε εθαξκνγήο ηνπο, λα αλαγξάθεηαη ‘Γ/Δ’.  
ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην έληππν δε ζα ζεσξείηαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλν.  

4. «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκν ηνπ 
2007 θαη 2009, σο εθάζηνηε ηζρχεη. 

5. «Οδεγία» ζεκαίλεη ηελ Οδεγία ΟΓ144-2007-13 ηνπ 2014 γηα πλδεδεκέλνπο Αληηπξνζψπνπο. 

6. «αληηπξνζσπεπφκελνο» ζεκαίλεη ηελ ΚΔΠΔΤ ή ΔΠΔΤ άιινπ θξάηνπο κέινπο πνπ πξνηίζεηαη λα νξίζεη 
ζπλδεδεκέλν αληηπξφζσπν. 

7. ε πεξίπησζε πνπ ΚΔΠΔΤ ζα νξίζεη ζπλδεδεκέλν αληηπξφζσπν ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο ή πξνηίζεηαη λα 
εγγξαθεί ζην δεκφζην κεηξψν ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ θξάηνπο κέινπο (εθηφο απφ ηε Γεκνθξαηία), ε 
ΚΔΠΔΤ νθείιεη λα  γλσζηνπνηήζεη ηελ πξφζεζε ηεο ζηελ  Δπηηξνπή σο πξνβιέπεηαη απφ ην εδάθην 4(4) ηεο 
Οδεγίαο θαη φρη κέζσ ηνπ παξφληνο Έληππνπ. 

8. Ο ρψξνο πνπ δηαηίζεηαη ζε θάζε εξψηεζε ΓΔΝ είλαη ελδεηθηηθφο ηεο αλακελφκελεο έθηαζεο ηεο απάληεζεο. Όπνπ 
θξίλεηε απαξαίηεην, λα ρξεζηκνπνηείηε μερσξηζηφ θχιιν ραξηηνχ αλαγξάθνληαο ζην πάλσ αξηζηεξφ κέξνο ηνλ 
αξηζκφ ηεο εξψηεζεο. 

9. ε πεξίπησζε πνπ δψζεηε πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο είλαη αλαιεζείο ή παξαπιαλεηηθέο ή απνθχγεηε εζθεκκέλα λα 
δειψζεηε νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο, ζέηεηε ζε ακθηβνιία ηελ αθεξαηφηεηα θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηελ θαηαιιειφηεηά 
ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνζψπνπ γηα ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ζηε ζέζε ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ. 

10. Καηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ, δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο είλαη δεκφζηα δηαζέζηκεο ή 
έρνπλ πξνεγνπκέλσο θνηλνπνηεζεί ζηελ Δπηηξνπή ή ζε άιιε αξκφδηα ή επνπηηθή αξρή, είλαη γλσζηέο ζηελ 
Δπηηξνπή. 

11. Σν παξφλ έληππν πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ. 

12. Ζ παξνχζα γλσζηνπνίεζε λα ζπλνδεχεηαη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ζηελ Δπηηξνπή, απφ ην απαηηνχκελν ηέινο, σο 
απηφ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 7 θαη ζην Μέξνο Η ηεο Οδεγίαο ΟΓ144-2007-04 ηνπ 2012 γηα ηα Πιεξσηέα Σέιε 
θαη πλδξνκέο σο εθάζηνηε ηζρχεη. 
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Έληππν 144-13-17 

 
 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΩΠΟΤ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΤΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ 
ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ 

 

Ολνκαηεπψλπκν       

Δπάγγεικα θαη φλνκα εξγνδφηε       

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε       

Αξηζκφο ηειεθψλνπ (θαη θσδηθφο ρψξαο)       

Αξηζκφοθηλεηνχηειεθψλνπ (πξναηξεηηθφο)       

Αξηζκφο ηειενκνηφηππνπ (θαη θσδηθφο ρψξαο)       

Γηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ       
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Έληππν 144-13-17 

 

ΜΔΡΟ Η:ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟΤ 

1. Πιήξεο Όλνκα: 

      

 
2. Δγγεγξακκέλε επσλπκία: 

      

 
3. Ζκεξνκελία ζχζηαζεο θαη αξηζκφο εγγξαθήο (λα επηζπλαθζεί σο Παξάξηεκα 1 πηζηνπνηεηηθφ ζχζηαζεο): 

      

 
4. Γηεχζπλζε εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ (λα επηζπλαθζεί σο Παξάξηεκα 2 πηζηνπνηεηηθφ δηεχζπλζεο εγγεγξακκέλνπ 

γξαθείνπ): 

      

 

ΜΔΡΟ ΗΗ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟ 

 
5. Γηεχζπλζε θεληξηθψλ γξαθείσλ (εάλ δηαθέξεη απφ ην ζεκείν 4): 

      

 
6. Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ επηθνηλσλίαο: 

      

 
7. Γηεχζπλζε δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ: 

      

 
8. Δπηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

      

9. ηνηρεία αξκφδηαο ή επνπηηθήο αξρήο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (εάλ πθίζηαηαη): 

      

 
10. Να επηζπλαθζεί σο Παξάξηεκα 3 αληίγξαθν ηνπ ηδξπηηθνχ εγγξάθνπ θαη θαηαζηαηηθνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

 
11. Να επηζπλαθζεί σο Παξάξηεκα 4 πηζηνπνηεηηθφ θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
 
12. χλζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (λα επηζπλαθζεί σο Παξάξηεκα 5 πηζηνπνηεηηθφ δηεπζπληψλ): 

Ολνκαηεπψλπκν Ζκεξνκελία δηνξηζκνχ 

            

 
13. Να επηζπλαθζεί σο Παξάξηεκα 6 πηζηνπνηεηηθφ κεηφρσλ.  
 

ΜΔΡΟ ΗΗΗ: ΦΖΜΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΩΝ 
ΠΡΟΩΠΩΝ ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 
14. Σν λνκηθφ πξφζσπν ππφθεηηαη ζε ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη επνπηεία σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα απφ ηελ 

Δπηηξνπή ή άιιε αξκφδηα επνπηηθή αξρή ζηε Γεκνθξαηία ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ή ζε Σξίηε ρψξα πνπ ζεσξείηαη 
ηζνδχλακε

1
: 

  Όρη 
  Ναη   →  Γψζηε ιεπηνκέξεηεο  

 

Όλνκα επνπηηθήο αξρήο  Υψξα ζχζηαζεο  

            

15. Σν λνκηθφ πξφζσπν ελεξγεί ή ελεξγνχζε ζην παξειζφλ σο ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο γηα ινγαξηαζκφ ΚΔΠΔΤ 
ή ΔΠΔΤ πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηε Γεκνθξαηία ή ζε άιιν θξάηνο κέινο: 

                                              
1
Βιέπεηε εγθχθιην ηεο Δπηηξνπήο ππ’ αξηζκφ ΔΓ144-2008-12 γηα θαηάινγν ηξίησλ ρσξψλ πνπ ζεσξνχληαη ηζνδχλακεο. 
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Έληππν 144-13-17 

 
  Όρη 
  Ναη   →  Γψζηε ιεπηνκέξεηεο  

Όλνκα ΚΔΠΔΤ/ΔΠΔΤ Υψξα χζηαζεο Υξνληθή Πεξίνδνο (απφ-κέρξη) 

                  

 
16. Σν λνκηθφ πξφζσπν είλαη ή ήηαλ ζην παξειζφλ εγγεγξακκέλν ζε δεκφζηα κεηξψα άιισλ θξαηψλ κειψλ, ηα νπνία 

έρνπλ ζπζηαζεί δπλάκεη ησλ νηθείσλ λνκνζεζηψλ ηνπο πνπ ζεζπίδνληαη πξνο ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 
2004/39/ΔΚ, θαη ελεξγεί ή ελεξγνχζε γηα ινγαξηαζκφ ΚΔΠΔΤ ή ΔΠΔΤ πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηε 
Γεκνθξαηία ή ζε άιιν θξάηνο κέινο: 
 

  Όρη 
  Ναη   →  Γψζηε ιεπηνκέξεηεο  

 

Όλνκα ΚΔΠΔΤ/ΔΠΔΤ Υξνληθή Πεξίνδνο   (απφ- κέρξη) 
Γεκφζην Μεηξψν 
(ρψξα/θξάηνο κέινο) 

                  

 
17. Να επηζπλαθζεί, σο Παξάξηεκα 7, ην Έληππν 144-03-02, γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζπλνδεπφκελν 

απφ πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ θαη πηζηνπνηεηηθά κε πησρεχζεσο θαη πνηληθνχ κεηξψνπ 
απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο δηέκελαλ ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα. (ε πεξίπησζε πνπ ν 
ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην δεκφζην κεηξψν ηνπ εδαθίνπ 40(6) ηνπ Νφκνπ ή ζηα 
αληίζηνηρα κεηξψα άιισλ θξαηψλ κειψλ, λα ππνβιεζεί ην Έληππν 144-03-02 κφλν γηα ηνλ δηεπζπληή (manager)).  
 

18. Να επηζπλαθζεί σο Παξάξηεκα 8 ην Έληππν 144-03-02 γηα ηνπο κεηφρνπο κε εηδηθή ζπκκεηνρή (δειαδή πνπ 
θαηέρνπλ πνζνζηφ άλσ ηνπ 10% ηνπ κεηνρηθνχ ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ), ζπλνδεπφκελν 
απφ πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ θαη πηζηνπνηεηηθά κε πησρεχζεσο θαη πνηληθνχ κεηξψνπ 
απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο δηέκελαλ ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα.  

 
19. Να ππνβιεζεί  σο Παξάξηεκα 9, ην Έληππν 144-03-02  γηα ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί απφ ην 

λνκηθφ πξφζσπν γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ (σο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 40(7) ηνπ Νφκνπ), λννπκέλνπ 
φηη είλαη άιιν απφ ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 17 θαη 18 πην πάλσ,  ζπλνδεπφκελν απφ 
πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ θαη πηζηνπνηεηηθά κε πησρεχζεσο θαη πνηληθνχ κεηξψνπ απφ 
ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο δηέκελε ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα. 
 

20. Σν θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί απφ ην λνκηθφ πξφζσπν γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ 
είλαη  εγγεγξακκέλν ζην δεκφζην κεηξψν ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Νφκνπ: 

21.  
 Όρη

2
  

 Ναη  →  Γψζηε ιεπηνκέξεηεο: 

Ζκεξνκελία εγγξαθήο ζην κεηξψν       

Τπεξεζίεο/Καζήθνληα πνπ δχλαηαη λα αζθείηαη 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 52(1) ηνπ Νφκνπ 

      

 
22. Σν θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί απφ ην λνκηθφ πξφζσπν γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, 

ελεξγεί ή ελεξγνχζε ζην παξειζφλ σο ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο γηα ινγαξηαζκφ ΚΔΠΔΤ ή ΔΠΔΤ πνπ έρεη ιάβεη 
άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηε Γεκνθξαηία ή ζε άιιν θξάηνο κέινο: 
 

  Όρη 
  Ναη   →  Γψζηε ιεπηνκέξεηεο  

 

Όλνκα ΚΔΠΔΤ/ΔΠΔΤ Υψξα χζηαζεο Υξνληθή Πεξίνδνο (απφ-κέρξη) 

                  

 
23. Σν θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί  απφ ην λνκηθφ πξφζσπν γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ 

είλαη ή ήηαλ ζην παξειζφλ εγγεγξακκέλν ζε δεκφζηα κεηξψα άιισλ θξαηψλ κειψλ, ηα νπνία έρνπλ ζπζηαζεί 
δπλάκεη ησλ νηθείσλ λνκνζεζηψλ ηνπο πνπ ζεζπίδνληαη πξνο ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 2004/39/ΔΚ, θαη ελεξγεί ή 
ελεξγνχζε γηα ινγαξηαζκφ ΚΔΠΔΤ ή ΔΠΔΤ πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηε Γεκνθξαηία ή ζε άιιν θξάηνο 
κέινο: 
 

  Όρη 

                                              
2
Σε περίπτωςθ που ο ςυνδεδεμζνοσ αντιπρόςωποσ δεν είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο μθτρώο πιςτοποιθμζνων προςώπων του άρκρου 

53 του Νόμου, δφναται να ηθτθκεί εξαίρεςθ από τθν Επιτροπι και να του δοκεί προκεςμία για εγγραφι του ςτο μθτρώο. Η 
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία απαιτεί τθν καταβολι τζλουσ  €250 για κάκε πρόςωπο για το οποίο ηθτείται εξαίρεςθ. 
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Έληππν 144-13-17 

 
  Ναη   →  Γψζηε ιεπηνκέξεηεο  

Όλνκα ΚΔΠΔΤ/ΔΠΔΤ Υξνληθή Πεξίνδνο   (απφ- κέρξη) 
Γεκφζην Μεηξψν 
(ρψξα/θξάηνο κέινο) 

                  

 
24. Να επηζπλαθζεί σο Παξάξηεκα 10 ε νξγαλσηηθή δνκή ζηελ νπνία λα θαίλνληαη ηα πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη 

θαη ε ζέζε εξγαζίαο ηνπο. 
 

25. Σν θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ δηαηεξεί δεκφζην κεηξψν αληηπξνζψπσλ, 
αληίζηνηρν ηνπ δεκφζηνπ κεηξψνπ σο απηφ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 40(6) ηνπ Νφκνπ. 

 

  Όρη 
  Ναη 

 

ΜΔΡΟ ΗV: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΤΖ 

 
26. Καζνξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ ηηο νπνίεο ζα παξέρεη ν ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

αληηπξνζσπεπφκελνπ.   
 

Τπεξεζίεο Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

      
      

      
      

 
27. χλζεζε (%) ηνπ πειαηνινγίνπ ζην νπνίν ζα παξέρεη ππεξεζίεο ν ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο (ηδηψηεο, 

επαγγεικαηίεο, επηιέμηκνη αληηζπκβαιιφκελνη). 
 

      

 
28. Γεσγξαθηθή έθηαζε εληφο ηεο νπνίαο ζα δξαζηεξηνπνηείηαη ν ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο:  

 

      

 
29. Ο ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο ζα αζθεί νπνηεζδήπνηε άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή ζα πξνζθέξεη 

νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο άιιεο απφ ηελ πξνηεηλφκελε αληηπξνζψπεπζε ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ:  
 

 Όρη  
 Ναη  →  Γψζηε ιεπηνκέξεηεο: 

 

      

 
30. Να δνζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πψο αλακέλεη ν αληηπξνζσπεπφκελνο φηη ν ζπλδεδεκέλνο αληηπξφζσπνο ζα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηεο ζρεδίνπ. 
 

      

 
31. Να ππνβιεζεί σο Παξάξηεκα 11, ε πξνβιεπφκελε ζπλεηζθνξά ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ζηα νηθνλνκηθά  

κεγέζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ 
αληηπξνζσπεπφκελνπ, γηα ηνλ επφκελν έλα (1) ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνχ ηνπ (πξνβιεπφκελα έζνδα απφ 
ζπλδεδεκέλν αληηπξφζσπν).   
 

32. Να ππνβιεζεί σο Παξάξηεκα 12, ην ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ 
αληηπξνζσπεπφκελνπ ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη φζνλ αθνξά νξηζκφ ζπλδεδεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ (γξακκέο αλαθνξάο, έιεγρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, έιεγρνο γηα ζπκκφξθσζε κε λνκνζεζία, 
δηαρείξηζε παξαπφλσλ, εζσηεξηθφο/εμσηεξηθφο έιεγρνο). 

 
33. Να ππνβιεζεί σο Παξάξηεκα 13, βεβαίσζε απφ ην ζπλδεδεκέλν αληηπξφζσπν φηη γλσξίδεη γηα ηελ ππνβνιή ηεο 

παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο θαη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή θαη αθνξνχλ ηνλ ίδην είλαη νξζέο θαη 
αιεζείο (ε βεβαίσζε πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ).  
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Έληππν 144-13-17 

 
ΓΖΛΩΖ 
Γειψλνπκε ππεχζπλα θαη ελ γλψζεη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ Νφκνπ, φηη: 
 
1. Έρνπκε θαηαβάιεη θάζε νθεηιφκελε επηκέιεηα γηα λα δηαζθαιίζνπκε φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 

παξνχζα γλσζηνπνίεζε, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ ζπλνδεχνπλ απηή, είλαη νξζά, πιήξε θαη αθξηβή.  
 

2. Γλσξίδνπκε φηη απνηειεί πνηληθφ αδίθεκα θαη επηπξφζζεηα ππφθεηηαη ζε δηνηθεηηθή θχξσζε, ε παξνρή ςεπδψλ ή 
παξαπιαλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ή ε απφθξπςε πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ Δπηηξνπή. 
 

3. Αλαιακβάλνπκε λα ππνβάινπκε ζηελ Δπηηξνπή νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ή δηεπθξηλήζεηο κνπ 
δεηεζνχλ γηα ζθνπνχο ζπκπιήξσζεο ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο. 
 

4. Θα γλσζηνπνηνχκε άκεζα ζηελ Δπηηξνπή, γξαπηψο, νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ιάβεη ρψξα, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ππνβνιή ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο ζηελ Δπηηξνπή κέρξη ηελ έθδνζε ηεο επ’ απηήο 
απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, ζηηο πιεξνθνξίεο ή θαη ζηα έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε. 
 

5. Αλαιακβάλνπκε πιήξσο θαη άλεπ φξσλ ηελ επζχλε γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, 
φηαλ απηφο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ.  
 

6. Θα ειέγρνπκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδνπκε φηη ν 
αληηπξνζσπεπφκελνο ζα ζπκκνξθψλεηαη πάληα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ 
νδεγηψλ αθφκα θαη φηαλ ελεξγεί κέζσ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ. 

 
Ολνκαηεπψλπκν       
 
Ζκεξνκελία        
 
Τπνγξαθή
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Έντυπο 144-13-17 

 
Καηάινγνο απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ κε ηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε 

Παξάξηεκα ηνηρεία/ έληππα 
Παξάγξαθνο 
εληχπνπ 

Τπνβιήζεθε (Υ) / Γελ 
εθαξκφδεηαη (Γ/Δ) 

Γηα 
επίζεκερξήζεκφλν 

5.  Πηζηνπνηεηηθφ ζχζηαζεο 3        

6.  
Πηζηνπνηεηηθφ δηεχζπλζεο 
εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ 

4       
 

7.  Ηδξπηηθφ Έγγξαθν θαη Καηαζηαηηθφ 10       
 

8.  Πηζηνπνηεηηθφ θαιήο ιεηηνπξγίαο 11       
 

9.  Πηζηνπνηεηηθφ δηεπζπληψλ 12        

10.  Πηζηνπνηεηηθφ κεηφρσλ 13        

11.  

Έληππν 144-03-02, 
πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα 
ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ θαη 
πηζηνπνηεηηθά κε πησρεχζεσο θαη 
πνηληθνχ κεηξψνπ γηα ηνπο 
δηνηθεηηθνχο ζπκβνχινπο 

17       

 

12.  

Έληππν 144-03-02, 
πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα 
ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ θαη 
πηζηνπνηεηηθά κε πησρεχζεσο θαη 
πνηληθνχ κεηξψνπ γηα ηνπο 
κεηφρνπο κε εηδηθή ζπκκεηνρή 

18       

 

13.  

Έληππν 144-03-02, 
πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα 
ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ θαη 
πηζηνπνηεηηθά κε πησρεχζεσο θαη 
πνηληθνχ κεηξψνπ γηα ηα θπζηθά 
πξφζσπα ηα νπνία ζα 
απαζρνιεζνχλ  απφ ην λνκηθφ 
πξφζσπν γηα ηελ παξνρή 
επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ 

19       

 

14.  Οξγαλσηηθή δνκή 23       

 

15.  
Πξνβιεπφκελα έζνδα απφ 
ζπλδεδεκέλν αληηπξφζσπν 

30       

 

16.  
Απφζπαζκα απφ ηνλ εζσηεξηθφ 
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο 

31       

 

17.  
Βεβαίσζε απφ ηνλ ζπλδεδεκέλν 
αληηπξφζσπν γηα ην πεξηερφκελν 
ηεο γλσζηνπνίεζεο 

32       
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Form 144-00-07 
Not available in Greek 

Date of update: 23.06.2014 
ΣΔΣΑΡΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 
 

NOTIFICATION 
OF INTENTION TO ESTABLISH A BRANCH 

IN THE REPUBLIC, IN ANOTHER MEMBER STATE OR 
IN A THIRD COUNTRY 

 
 
 

Name of Cyprus Investment Firm (‘CIF’):     «…………………………..» 
 
Authorisation number:  «………...…………………» 

 
 
 

Purpose of this form 
 
You should complete this form if you are a CIF that wishes to establish a branch in the Republic, in another member state or in a 
third country. 
 
You should also use this form if you are a CIF that wishes to notify the Cyprus Securities and Exchange Commission (‘the 
CySEC’) of any changes in the details of the branch. 

 
  
 
 

For official use only 
The CIF has paid the charges regarding the notification, as these are defined in paragraphs 11 or/and 12, Part I of the Directive 
DI144-2007-04.     

………………………………… Signature 
…………………..……….. Name/Position 
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Form 144-00-07 
Not available in Greek 

Date of update: 23.06.2014 
Notification pursuant to section 75 or 76 of the Investment Services 

and Activities and Regulated Markets Law (‘the Law’) 
 
Part I 
 
1. Contact details 
 

1.1 Details of the person that CySEC will contact about this application 
 

Contact person name :  

Telephone number :  

Fax number :  

E-mail address :  

 
2. Details about the branch 

 
2.1 Indicate the town within the Republic, the member state or the third country in which you wish to establich a branch. 
 

Town in the Republic :  

Member state :  

Third country :  

 
2.2 Provide the address of the branch.  
 

Address :  

Telephone number :  

Fax number :  

E-mail address :  

 
2.3 Provide the address from which CySEC can get information about the business of the branch (to be completed if this is 

different from the address in point 2.2 above). 
 

Address :  

Telephone number :  

Fax number :  

E-mail address :  

 
2.4 List the name(s) and the details of the manager(s) of the branch.  
 

Name :  

Telephone number :  

Fax number :  

E-mail address :  

 
2.5 For each manager

1
 attach as an Appendix the Form 144-03-02, curriculum vitae (CV), certificates

2
 of non-bankruptcy 

and criminal record and true copy of identification card or passport
3
. 

 
2.6 Indicate the proposed date in which you wish the branch to start business. 
 

Date : dd/mm/yy 

 
3. Details about the schedule to notification 
 

3.1 Give the following details: 
 

Σype of notification                       : [i.e. first time/ additional services/ address change] 

Notification reference                    : [for official use] 

Investment firm : [name of CIF] 

Address : [home address] 

                                              
1
 In case of a members of the Board of Directors of a Tied Agent, attach only a curriculum vitae (CV). 

2
 If a manager has for the last five years resided outside the Republic, attach certificates of non-bankruptcy and criminal 
record from the competent authorities of the country in which he resided.    

3
 The true copy must be certified as such by a competent person independent of the CIF.    
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Telephone number : [tel. number of CIF]  

Fax number : [fax number of CIF] 

Contact person :  [name] 

Email :  [email of contact person]  

Home State : Cyprus 

Authorisation status                       : Authorised by CySEC 

Authorisation date: : [authorisation date] 

Date from which MiFID 
branch will be established 

: [for internal use] 
 

MiFID services/ activities to 
be provided 

:  

 

 Investment services and activities Ancillary services 

 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 

F
in

a
n
ci

a
l I

n
s
tr
u
m

e
n
ts

 

          

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

 
4. Program of operations of the branch

4
 

 
4.1 Give the following details: 

 

 Requirement 
 

Response 

1.  Corporate strategy 
 

 

a) How will the branch contribute to the 
strategy of the CIF/group? 
 

 

b) What will the main functions of the branch 
be? 
 

 

2.  Commercial Strategy 
 

 

a) Describe the types of 
customers/counterparties the branch will 
be dealing with 
 

 

b) Describe how the CIF will obtain and deal 
with these clients 
 

 

3.  Organisational structure 
 

 

a) Briefly describe how the branch fits into 
the corporate structure of the CIF/group 
(attach as an Appendix the organisational 
chart of the CIF) 

 

   
b) Set out the organisational structure of the 

branch, showing both functional and 
geographic reporting lines as well as the 
total number of employees (attach as an 
Appendix the organisational chart of the 

 

                                              
4
The program of operations should be submitted in English.  In some instances, where requested by the host Member 

State, you may be requested to provide an additional copy, translated into the language of the host Member State, in 
order to transmit it to the Competent Authority of that state. 
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branch) 
 

c) Which individual will be responsible for 
the branch operations on a day to day 
basis? 
 

 

d) Which individual will be responsible for 
compliance at the branch? 

 

e) Which individual will be responsible for 
dealing with complaints in relation to the 
branch? 
 

 

f) How will the branch reports to the head 
office? 
 

 

g) Detail any critical outsourcing 
arrangements 
 

 

4.  Tied Agents 
 

 

a) Will the branch use tied agents? 
 

 

b) If the information is available complete 
paragraph 5, Part II of this form. 
 

 

5.  Systems & Controls 
 

 

 Provide a brief summary of arrangements 
for: 
 

 

a) Safeguarding client money and assets 
 

 

b) Compliance with the conduct of business 
and other obligations that fall under the 
responsibility of the Competent Authority 
of the host Member State according to Art 
32(7) and record keeping under Art 13(9) 
of the EU Directive 2004/39/EC. 
 

 

c) Internal Code of Conduct, including 
personal account dealing 

 

 

d) Anti-money laundering  
 
e) 

 
Monitoring and control of critical 
outsourcing arrangements (if applicable 
complete paragraph 6 of Part II. 
 

 

6.  Auditor details 
 

 

a) Give details of the audit arrangements of 
the branch (including where applicable 
details of the external auditor) 

 

 

7.  Financial forecast 
 

 

a) Attach in an Appendix, a forecast 
statement for profit and loss and cash 
flow, both over a twelve month period 
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Part IΗ 
 
5. Tied Agent Notification Form 
 

5.1   In case of a positive answer in point 4.1.4.(b) above, give the following details for each tied agent: 
 

1. Name  :  

2. Trading name(s) (if different from the 
name given above) 

:  

3. Identity card or passport number 
/registration number (in case of a 
company) and country of issue 

:  

4. Address :  

5. Telephone number :  

6. Fax number :  

7. E-mail address   

8. Website address (if applicable) :  

9. Member state in which the tied agent is 
registered in the public register - 
Registration number (if applicable) 

:  

10. Date of commencement of agreement 
with the CIF 

:  

 
6. Service provider established in the Republic or other member state   
 

6.1   If point 5.1.5(e) above is applicable, give the following details for each service provider: 
 

1. Name  :  

2. Registration number/authorisation :  

3. Home member state   :  

4. Functions/ services/ activities outsourced :  
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Η responsibly declare, having full knowledge of the consequences of the Law, that: 
 
a) I have exercised all due diligence in ensuring that all the information stated in this notification, as well as the details and 

documents that accompany it are  correct, complete and accurate.  
 

b) I am authorised to sign on behalf of the CIF. 
 
I acknowledge and accept that the CySEC may reveal information in the discharge of its duties, as these are defined in the Law. 
 
The provision of false, or misleading information or details or documents or forms, or the withholding of material information from 
the current notification, in addition to constituting a violation subject to an administrative fine not exceeding €350.000 and in case 
of remission or continuation of the violation, an administrative fine not exceeding €700.000 and a criminal offence punishable, in 
the event of conviction, by imprisonment not exceeding five years.      
 
Full name: …………………...……………............................................................................. 
 
Position held in the CIF: …….. ………………..…..……………………………………… 
 
Signature: ……………………………………..…………………………………………. 
 
Date:  ……………………………………….…………………………………………… 
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List of supporting information/ documents submitted with this notification 

 
Please confirm that you have attached the following: 

 
 
  

Appendix Information/ documents Sub-
paragraph of 
the notification 

Submitted (√) / 
Non applicable 
(N/A) 

For official 
use 

1. CVs of managers 
 

2.4   

2. Certificates of non-bankruptcy of 
managers 
 

2.4   

3. Criminal record excerpts of managers 2.4   

4. Organisational chart of the CIF 
 

4.1.3(a)   

5. Organisational chart of the branch 
 

4.1.3(b)   

6. Forecast statement for profit and 
loss and cash flow, both over a 
twelve month period 

4.1.7(b)   

2419



Form 144-00-07 
Not available in Greek 

Date of update: 23.06.2014 
 
Full description of MiFID services and activities and financial instruments 

 
(Notes regarding point 3.1) 
 
Investment services and activities (Part Η of the Third Appendix of the Law) 
 
(1) Reception and transmission of orders in relation to one or more financial instruments 
(2) Execution of orders on behalf of clients 
(3)   Dealing on own account 
(4) Portfolio management 
(5) Investment advice 
(6) Underwriting of financial instruments and/or placing of financial instruments on a firm commitment basis 
(7) Placing of financial instruments without a firm commitment basis 
(8) Operation of Multilateral Trading Facility 
 
Ancillary services (Part IΗ of the Third Appendix of the Law) 
 
(1) Safekeeping and administration of financial instruments for the account of clients, including custodianship and related 

services such as cash/collateral management 
(2) Granting credits or loans to an investor to allow him to carry out a transaction in one or more financial instruments, where 

the firm granting the credit or loan is involved in the transaction 
(3) Advice to undertakings on capital structure, industrial strategy and related matters and advice and services relating to 

mergers and the purchase of undertakings 
(4) Foreign exchange services where these are connected to the provision of investment services 
(5) Investment research and financial analysis or other forms of general recommendation relating to transactions in financial 

instruments 
(6) Services related to underwriting 
(7) Investment services and activities as well as ancillary services of the type included under points I and II above related to 

the underlying of the derivatives included under point III  5, 6, 7 and 10 where these are connected to the provision of 
investment or ancillary services. 

 
Financial instruments (Part III of the Third Appendix of the Law) 
 
(1) Transferable securities 
(2) Money-market instruments 
(3) Units in collective investment undertakings 
(4) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities, currencies, 

interest rates or yields, or other derivatives instruments, financial indices or financial measures which may be settled 
physically or in cash 

(5) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to commodities that must be 
settled in cash or may be settled in cash at the option of one of the parties (otherwise than by reason of a default or other 
termination event). 

(6) Options, futures, swaps, and any other derivative contract relating to commodities that can be physically settled provided 
that they are traded on a regulated market or/and an MTF 

(7) Options, futures, swaps, forwards and any other derivative contracts relating to commodities, that can be physically 
settled not otherwise mentioned in paragraph 6 of Part III and not being for commercial purposes, which have the 
characteristics of other derivative financial instruments, having regard to whether, inter alia, they are cleared and settled 
through recognised clearing houses or are subject to regular margin calls 

(8) Derivative instruments for the transfer of credit risk 
(9) Financial contracts for differences 
(10)   Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to climatic variables, freight 

rates, emission allowances or inflation rates or other official economic statistics that must be settled in cash or may be 
settled in cash at the option of one of the parties (otherwise than by reason of a default or other termination event), as well 
as any other derivative contract relating to assets, rights, obligations, indices and measures not otherwise mentioned in 
this Part, which have the characteristics of other derivative financial instruments, having regard to whether, inter alia, they 
are traded on a regulated market or an MTF, are cleared and settled through recognised clearing houses or are subject 
to regular margin calls. 
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