
 

 

 

 

 

Τίτλος Σεμιναρίου  
Η πρακτική προσέγγιση της έναρξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  υπό το 
πρίσμα πτυχών του Κυπριακού  Δικαίου 
 
Σκοπός: 
Αναμφίβολα,  η Κυπριακή «Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Μετοχές», 
αποτελεί τον πιο κοινό τύπο εταιρειών στην Κύπρο και πόλο έλξης ξένων 
επιχειρηματιών, κυρίως  λόγω του ελκυστικού και ιδιαίτερα θελκτικού   
φορολογικού καθεστώτος που τη διέπει. 
 
Η  γλωσσική, πολιτιστική και γεωγραφική εγγύτητα της Κύπρου προσέφερε 
ανέκαθεν στον Έλληνα Επιχειρηματία μια προσιτή και αξιόπιστη δυνατότητα για 
ανάπτυξη των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων .Είναι αξιοσημείωτο δε ,το 
γεγονός ότι η εγγραφή Κυπριακών εταιρειών από Έλληνες επιχειρηματίες,  η 
μεταφορά εταιρικής έδρας στην Κύπρο  ,ο θεσμός της Εκπροσώπησης Κυπριακής 
Εταιρείας στην Ελλάδα και  το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών τόσο Ελληνικών 
όσο και Κυπριακών εταιρειών  σε Κυπριακές Τράπεζες, έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. 
 
Η υφιστάμενη  νομοθεσία και οι επερχόμενες αλλαγές βάσει  της 4η Ευρωπαϊκής Οδηγίας κατά του ΞΠΧ & ΧΤ ( 
Οδηγία 2015/849/ΕΕ)  οι οποίες αναμένετε να ενσωματωθούν στο Εθνικό δίκαιο καθώς επίσης και οι 
τροποποιήσεις του Περί Εταιρειών Νόμου            ( κεφ. 113) που πραγματοποιήθηκαν το 2015  , καθιστούν 
επιτακτική  την ανάγκη επιμόρφωσης όλων των εμπλεκόμενων μερών , αναφορικά με τη διαδικασία σύστασης 
Εταιρείας, καθώς επίσης και την εκ του νόμου απαραίτητη εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων και 
διαδικασιών  για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 
Δραστηριότητες. 
Συνδετικό στοιχείο των ανωτέρω, καθίσταται το γεγονός ότι η σύσταση μιας εταιρείας σηματοδοτεί τις πλείστες 
φορές την απαρχή της  σχέσης  πελάτη  και των εμπλεκόμενων φορέων . 
 
Στις πλείστες των περιπτώσεων, το «όχημα » μέσω του οποίου μια Εταιρεία αναπτύσσει τις επιχειρηματικές της 
δραστηριότητες είναι ο τραπεζικός της λογαριασμός. Το αξιόπιστο τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο 
διαδραμάτισε ένα σημαντικό ρόλο στην εντυπωσιακή εξέλιξη του τομέα των υπηρεσιών που είναι από τους  
μεγαλύτερους της Κυπριακής οικονομίας .Όλα τα πιο πάνω , σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η  Κύπρος 
αποτελεί ένα μοντέρνο χρηματοοικονομικό κέντρο το οποίο παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες  για εξυπηρέτηση 
εταιρειών και ευρύτερα του επιχειρηματικού κόσμου, ενισχύει το γεγονός εταιρείες που είναι εγκατεστημένες 
σε άλλους προορισμούς, να επιθυμούν το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού τους σε Κυπριακή Τράπεζα. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
 

 

Contact Details: 
For more information and/or registrations,  
Tel: 210-6722868 
Fax:210-6729629 
Email:info.gr@globaltraining.org 
 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 

Ημέρα: 16 Δεκεμβρίου   
Ώρα:  10:00-16:00 
Διάρκεια: 6 ώρες 
Πόλη:  Αθήνα 
Είσοδος:  Globaltraining/University of 
Nicosia  
Γλώσσα:  Ελληνική 
Κόστος:  €180 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεματολογία:   
 

1. Παρουσίαση  του νομοθετικού  πλαίσιού σε συνδυασμό με την  ταυτόχρονη επεξήγηση και ανάλυση της  πρακτικής 

διαδικασίας  για τη  σύσταση Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με Μετοχές στην Κύπρο όπως αυτές 

ορίζονται στον “Περί Εταιρειών Νόμο  κεφ.113” , με ιδιαίτερη  μνεία και αναφορά στις σύνηθες πρακτικές και στα 

απαιτούμενα έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητο να προσκομιστούν στον τμήμα του Εφόρου Εταιρειών. 

 

2. Παρουσίαση ανάλυση και επεξήγηση των  εκ του νόμου απαραίτητων  υποχρεώσεων  όλων των εμπλεκόμενων μερών  

κατά  τη σύσταση της εταιρείας  όπως αυτές ορίζονται στον  «περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 (188(I)/2007) »  και όλες  τις Ευρωπαϊκές 

οδηγίες με ενδελεχή αναφορά στην 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του ΞΠΧ & ΧΤ ( Οδηγία 2015/849/ΕΕ)  και τις κυριότερες 

αλλαγές τις οποίες αναμένετε επιφέρει. 

 

3.  Παρουσίαση ανάλυση και επεξήγηση των  εκ του νόμου απαραίτητων  υποχρεώσεων αναφορικά με την Ίδρυση 

Υποκαταστήματος Κυπριακής Εταιρείας στην Ελλάδα. 

 

4. Παρουσίαση , επεξήγηση των βασικών  στοιχείων και διαδικασιών αναφορικά με τις συνήθης πρακτικές και απαιτήσεις 

των  Κυπριακών τραπεζών, για το άνοιγμα Εταιρικού Τραπεζικού  λογαριασμού, σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία 

και τις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Ενδελεχής αναφορά στα απαιτούμενα Έγγραφα αναφορικά με τα 

ακόλουθα είδη Ελληνικών Νομικών Προσώπων : Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) / Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) 

 
5. Παρουσίαση ανάλυση και επεξήγηση των  εκ του νόμου απαραίτητων  υποχρεώσεων και εγγράφων αναφορικά με την 

μεταφοράς έδρας Ελληνικής Εταιρείας στην Κύπρο. 

 

  

 

 

 

 

 

Απευθύνεται:  
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, Ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές Νομικής , λογιστές, 
λειτουργούς συμμόρφωσης (compliance officers), οικονομικούς συμβούλους, Φοροτεχνικούς, Παροχείς υπηρεσιών σε 
εταιρείες καταπιστευματικής – εταιρικής  διαχείρισης και επιχειρήσεις. 
Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν χρειάζεται προηγούμενη γνώση του αντικειμένου και/ή σχετική εξειδίκευση των 
συμμετεχόντων στο αντικείμενο. 

 
Εισηγητής 
Ο Θάνος Χρίστου, είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ενώ έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνοντας τον 
Μεταπτυχιακό Τίτλο LLM Corporate Law and Finance. H διπλωματική του Εργασία με θέμα « Τhe Conflict between Bank’s duty 
of Confidentiality and Anti Money Laundering Legislation in the UK” είχε   αποσπάσει την τιμητική διάκριση “Distinction” και 
αποτέλεσε την  διατριβή με την υψηλότερη βαθμολογία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών.  
 
Το 2015 έχει παρακολουθήσει με Υποτροφία από το Ιnternational Bar Association το Πρόγραμμα με θέμα «International 
Human Rights Law” το οποίο διοργανώθηκε από το πανεπιστημιακό ίδρυμα Florida State University. 
 
Έχει συμμετάσχει σαν κύριος ομιλητής και εισηγητής σε σεμινάρια και συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό μεταξύ των 
οποίων, το  σεμινάριο του Παγκυπριου Δικηγορικού Συλλόγου με θέμα «Το Εταιρικό Δίκαιο στην Κύπρο» ενώ τον Φεβρουάριο 
του 2017, αντιπροσώπευσε την Κύπρο ως ομιλητής σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε από το “EUROPEAN LAW FIRM” στην 
Ζυρίχη της Ελβετίας . 
 
Από το 2015 μέχρι σήμερα εργάζεται ως επικεφαλής σε θέματα ανάπτυξης  και λειτουργίας του τμήματος Εταιρικού δικαίου, 
στο Δικηγορικό γραφείο ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΕΠΕ. 

ΟAED/ LAEK: 
The seminar can be subsidized by LAEK’s 0.24% resource, managed by Greece Manpower Employment Organization 
Certification: 
All participants will be awarded a certificate.  Each hour of attendance will account for one unit of Continuing Professional Development 
(CPD) as required for members of most professional bodies. 

 



 

 

 

 

      Πρόγραμμα Σεμιναρίου 

 

  

Ώρα  Διάρκεια  Περιγραφή  

 
10:00 

 
2 

 

 Η σύσταση Ιδιωτικής εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης στην Πράξη. 
  

o Έννοιες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης 
Ευθύνης με μετοχές. 

o Ο νόμος ο οποίος διέπει τη σύσταση της Εταιρείας  και Αρμόδια Κρατική Αρχή. 
o Επεξήγηση της  πρακτικής διαδικασίας    σύστασης Ιδιωτικής Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης με Μετοχές στην Κύπρο  : 
1. Ιδρυτικό έγγραφο : Ανάλυση- Βασικές Αρχές – Απαιτήσεις και  Περιορισμοί 
2. Όνομα Εταιρείας- Κριτήρια Απόρριψης Ονόματος 
3. Σκοποί- Εταιρεία Γενικών Εμπορικών Σκοπών 
4. Μετοχικό Κεφάλαιο :  Επεξήγηση και ανάλυση των όρων «Εκδομένο και Μη 

Εκδομένο – Πληρωμένο και Μη Πληρωμένο» 
5. Καταστατικό : Ανάλυση- Βασικές Αρχές – Απαιτήσεις και  Περιορισμοί 
6. Τύποι Ιδρυτικού και Καταστατικού που απαιτούνται από τον Νόμο 
7. Η εκ του νόμου Απαραίτητη Εμπλοκή Δικηγόρου για τη Σύσταση μιας 

Εταιρείας 
8. Διεύθυνση του Εγγεγραμμένου Γραφείου της Εταιρείας 
9. Στοιχεία αναφορικά με τους Πρώτους Διευθυντές και Γραμματείς της 

Εταιρείας. 
10. Πιστοποιητικό Σύσταση Εταιρείας-Αποτελέσματα Εγγραφής Εταιρείας. 

 
o Παρουσίαση Διαδικασίας Βήμα- Βήμα  με ταυτόχρονη μνεία και αναφορά 

στις σύνηθες πρακτικές και στα απαιτούμενα έγγραφα τα οποία είναι 
απαραίτητο να προσκομιστούν στον τμήμα του Εφόρου Εταιρειών. 

 

12:00 30min Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α  
 

 
12:30 

 
2 

«Η Εφαρμογή του Νομοθετικού πλαισίου κατά του Ξεπλύματος Παράνομου 
Χρήματος και χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας» 
 

o Ερμηνεία και ανάλυση βασικών όρων  καθώς και  ανάλυση των   Υποχρεώσεων 
των εμπλεκόμενων φορέων πριν και κατά τη σύσταση της Εταιρείας,  όπως 
αυτές ορίζονται στην Κυπριακή Νομοθεσία και στις σχετικές ευρωπαϊκές 
οδηγίες 
 

o Διαδικασία Προσδιορισμού  και εξακρίβωσης Ταυτότητας Πελατών και άσκηση 
μέτρων Δέουσας Επιμέλειας προς τον Πελάτη.( KYC AND DUE DIGLIGENCE 
MEASURES). 

o Δημιουργία Οικονομικού Προφίλ Πελάτη. 
o Αξιολόγηση Κινδύνου Πελάτη (RBA)  - Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα. 
o Αξιολόγηση Τρίτων Προσώπων 

 

o Προσέγγιση βάσει υπολογιζόμενου Κινδύνου  - Κατηγοριοποίηση Πελατών και 
άσκηση Κατάλληλων Μέτρων 

o Η 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του ΞΠΧ & ΧΤ- Κύριες αλλαγές και τροποποιήσεις 



o Τα Καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του  Λειτουργού Συμμόρφωσης. 
 

1430      0:30 
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

    

 
15:00 

 
1:00 

o Άνοιγμα Εταιρικού Τραπεζικού λογαριασμού Κυπριακών και Ελληνικών Νομικών προσώπων σε 
Κυπριακή Τράπεζα: 
 

1. Απαιτήσεις των τραπεζών αναφορικά με τους αιτητές  
σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία και τις Οδηγίες της Κεντρικής 
Τράπεζας Κύπρου. 
 

2. Ενδεικτική αναφορά εγγράφων τα οποία απαιτούνται να 
προσκομιστούν . 
 

3. Ενδελεχής αναφορά στα απαιτούμενα Έγγραφα αναφορικά με τις 
ακόλουθα είδη Ελληνικών Νομικών Προσώπων : Ανώνυμη Εταιρεία 
(Α.Ε.), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ομόρρυθμη Εταιρεία 
(Ο.Ε.) / Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 
(Ι.Κ.Ε.) 

 

 
 

  

               Ίδρυση Υποκαταστήματος Κυπριακής Εταιρείας στην Ελλάδα : 
 

 Παρουσίαση ανάλυση και επεξήγηση των  εκ του νόμου απαραίτητων 
υποχρεώσεων αναφορικά με την Ίδρυση Υποκαταστήματος Κυπριακής 
Εταιρείας στην Ελλάδα. 

 

  

              Μεταφορά Έδρας Ελληνικής Εταιρείας στην Κύπρο: 
 
 

 Παρουσίαση ανάλυση και επεξήγηση των  εκ του νόμου απαραίτητων  
υποχρεώσεων και εγγράφων αναφορικά με την μεταφοράς έδρας Ελληνικής 
Εταιρείας στην Κύπρο. 

 
 

 


