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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ο Οδεγφο έρεη ζαλ ζηφρν λα εμεγήζεη ζε γεληθέο γξακκέο ηη είλαη ν Δπξσπατθφο 

Όκηινο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (ΔΟΔ), πψο ιακβάλεηαη ε  αλαγθαία έγθξηζε γηα ηελ 

ίδξπζε ή ζπκκεηνρή ζε ΔΟΔ θαη πνηα βήκαηα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα λα 

απνθηήζεη λνκηθή ππφζηαζε έλαο ΔΟΔ ζηελ Κχπξν. 

 

Ο Οδεγφο απνηειεί κφλν έλα γεληθφ ελεκεξσηηθφ έγγξαθν
1
 ζρεηηθά κε ηνπο ΔΟΔ. 

Γηα ηελ ίδξπζε ή ζπκκεηνρή ζε ΔΟΔ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κειέηε ηεο ζρεηηθήο 

λνκνζεζίαο ή/θαη λα ιακβάλεηαη λνκηθή ζπκβνπιή απφ εηδηθνχο. 

 

Πλαίζιο Αναθοράς 

 

Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (αξηζκφο Απφθαζεο 67.446 κε 

εκεξνκελία 9/7/2008) έρεη θαζνξηζηεί ην λνκηθφ πιαίζην ησλ ΔΟΔ θαη νη αξκφδηεο 

αξρέο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο κε εγγεγξακκέλν γξαθείν ζηελ Κχπξν. 

 

- Νομικό Πλαίζιο 

 

Ο ΔΟΔ θαη ηα κέιε ηνπ δηέπνληαη απφ ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία. 

 

Η θχξηα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνπο ΔΟΔ είλαη ν Καλνληζκφο 1082/2006
2
 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνλ Δπξσπατθφ Όκηιν Δδαθηθήο 

πλεξγαζίαο, πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 5 Ινπιίνπ 2006, ζην εθεμήο θαινχκελνο σο ν  

«Καλνληζκφο». Ο Καλνληζκφο  είλαη εθαξκφζηκνο ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηελ 1
ε
 Απγνχζηνπ 2007. 

 

ηελ Κχπξν, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ. 113
3
, ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ίδξπζεο εηαηξείαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ηα κέιε ηεο 

νπνίαο ζα έρνπλ πεξηνξηζκέλε επζχλε.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Ο Οδεγφο παξέρεη κφλν γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζρεηηθή 

Δπξσπατθή θαη Δζληθή λνκνζεζία. 
2
 Ο Καλνληζκφο βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα: http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm 

3
 Γηα ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν παξαθαιψ απνηαζείηε ζην Κπβεξλεηηθφ Σππνγξαθείν. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Νφκνπ βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ 

Παξαιήπηε: http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/aboutus_gr/aboutus_gr?OpenDocument 
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- Απμόδιερ Απσέρ 

 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, βάζεη ηεο Απφθαζεο ηνπ (κε αξηζκφ 67.446 θαη 

εκεξνκελία 9/7/2008), ελέθξηλε ηα αθφινπζα: 

 

(α) Σνλ νξηζκφ ηνπ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ σο Αξκφδηαο Αξρήο γηα ηελ παξαιαβή 

ησλ αηηήζεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηελ ίδξπζε ΔΟΔ. 

 

(β) Σε ζχζηαζε Δπηηξνπήο, απνηεινχκελεο απφ εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ, ηνπ Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ σο 

ηεο Αξκφδηαο Αξρήο γηα ηελ έγθξηζε ίδξπζεο ΔΟΔ κε έδξα ηελ Κχπξν θαη 

ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο Κχπξησλ θνξέσλ ζε ΔΟΔ κε εγγεγξακκέλν 

γξαθείν εθηφο Κχπξνπ, ζην εθεμήο θαινχκελε σο ε «Δπηηξνπή». 

 

(γ) Σνλ νξηζκφ ηνπ Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ σο ηεο Αξρήο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

Γηαρείξηζεο ησλ Γεκνζίσλ Κεθαιαίσλ ηνπ ΔΟΔ. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΟΕ 
 

 

Τι είναι ένας ΕΟΕΣ; 

 

Ο ΔΟΔ είλαη έλα λέν Δπξσπατθφ πξναηξεηηθφ εξγαιείν πνπ ζθνπφ έρεη λα 

δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ ησλ 

δηαθφξσλ θξαηψλ κειψλ, ζε δηαθξαηηθφ, δηαπεξηθεξεηαθφ θαη δηαζπλνξηαθφ επίπεδν, 

κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο.  

 

Σν θχξην ηνπ πιενλέθηεκα είλαη ε εςελιξία πνπ ζα έρεη φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ. Με άιια ιφγηα ζα ιεηηνπξγεί ζαλ έλα αλεμάξηεην λνκηθφ πξφζσπν, πνπ ζα 

δηαρεηξίδεηαη πξνγξάκκαηα ή έξγα ηα νπνία κπνξεί λα ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ή φρη 

απφ ηελ Δ.Δ. θαη κέιε ηνπ ζα κπνξνχλ λα είλαη ηα θξάηε κέιε, νη πεξηθεξεηαθέο θαη 

ηνπηθέο αξρέο θαζψο θαη νη νξγαληζκνί δεκνζίνπ δηθαίνπ.  

 

Η αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνέθπςε απφ ην γεγνλφο φηη κέρξη ην ηέινο ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2000 – 2006 ειάρηζηα πξνγξάκκαηα ηεο Κνηλνηηθήο 

Πξσηνβνπιίαο INTERREG ηχγραλαλ δηαρείξηζεο απεπζείαο απφ έλα θνηλφ 

δηαρεηξηζηηθφ φξγαλν. πλήζσο ε δηαρείξηζε γηλφηαλ απφ πεξηθεξεηαθά ή εζληθά 

ηδξχκαηα απφ κηα ή πεξηζζφηεξεο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα 

ηε δεκηνπξγία πνιιψλ πξνβιεκάησλ ζηελ πινπνίεζε θνηλψλ έξγσλ εδαθηθήο 

ζπλεξγαζίαο. Σα θχξηα πξνβιήκαηα πξνέξρνληαλ απφ ην γεγνλφο ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ θνξέσλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ νη νπνίνη έπξεπε λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε 

ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηνπο πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ 

ηαπηίδνληαλ.  

 

ε θάζε θξάηνο κέινο ν ΔΟΔ ζα απνιακβάλεη ηε κέγηζηε λνκηθή θαη ζπκβαηηθή 

δπλαηφηεηα πνπ απνλέκεηαη ζε λνκηθά πξφζσπα ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε εζληθνχο 

λφκνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα κπνξεί λα θαηέρεη θαη λα δηαζέηεη θηλεηή θαη αθίλεηε 

ηδηνθηεζία, λα εξγνδνηεί πξνζσπηθφ θαη λα ελάγεη θαη λα ελάγεηαη. 

 

Έλαο ΔΟΔ δηέπεηαη εθηφο απφ ηνλ ζρεηηθφ Καλνληζκφ θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη 

απφ ην Ιδξπηηθφ Έγγξαθν θαη ην Καηαζηαηηθφ πνπ ζα ζεζπίζνπλ ηα κέιε ηνπ. 
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Ποιοι είναι οι κύριοι ηύποι ΕΟΕΣ; 

 

Τπάξρνπλ 4 θχξηνη ηχπνη ΔΟΔ: 

 

1. γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (ΔΔ), 

π.ρ. ΔΟΔ σο Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ή/θαη Κνηλή Σερληθή Γξακκαηεία ελφο 

Πξνγξάκκαηνο ΔΔ, 

 

2. γηα ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εδαθηθήο 

ζπλεξγαζίαο πνπ εκπίπηνπλ θάησ απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία, π.ρ. ηα έξγα 

ηεο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (δηαζπλνξηαθά/δηαθξαηηθά/ 

δηαπεξηθεξεηαθά), 

 

3. γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε άιισλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δ.Δ. 

πξνγξακκάησλ εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο, θαη 

 

4. γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ δελ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δ.Δ. 

 

Ποιοι μπορούν να είναι μέλη ζε έναν ΕΟΕΣ; 

 

Σα κέιε ελφο ΔΟΔ πξέπεη λα βξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε δχν θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μέιε κπνξεί λα είλαη νη αθφινπζνη θνξείο: 

 

 Κξάηε κέιε 

 Πεξηθεξεηαθέο αξρέο 

 Σνπηθέο αξρέο 

 Οξγαληζκνί δεκνζίνπ δηθαίνπ 

θαη νη ελψζεηο/νξγαλψζεηο ησλ πην πάλσ θνξέσλ. 

 

Έλαο νξγαληζκφο δεκνζίνπ δηθαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2004/18/ΔΚ, άξζξν 1(9) 

πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο πην θάησ πξφλνηεο: 

 

 Να έρεη ηδξπζεί κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε αλαγθψλ ηνπ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο θαη λα κελ έρεη βηνκεραληθφ ή εκπνξηθφ ραξαθηήξα, θαη 

 

 Να έρεη λνκηθή ππφζηαζε (Καηαζηαηηθφ θαη λνκηθφ θαζεζηψο), θαη 
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 Δίηε λα ιακβάλεη ρξεκαηνδφηεζε θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ην 

Κξάηνο, ή πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο αξρέο, ή άιινπο νξγαληζκνχο δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, ή 

 

 Να ππφθεηηαη ζε δηνηθεηηθή παξαθνινχζεζε απφ ηνπο πην πάλσ νξγαληζκνχο, 

ή 

 

 Να δηνηθείηαη απφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ νπνίνπ πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά 

κέιε δηνξίδνληαη απφ ην Κξάηνο, πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο αξρέο ή άιινπο 

νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

 

Ποιες είναι οι πηγές τρημαηοδόηηζης ηοσ ΕΟΕΣ;  

 

Έλαο ΔΟΔ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα κέιε ηνπ. Η δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο ησλ 

θνλδπιίσλ ηνπ ΔΟΔ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη Κνηλνηηθή 

λνκνζεζία, θαηά πεξίπησζε, θαη ζηε βάζε ησλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ αξρψλ 

ειέγρνπ. 

 

Οργανωηική δομή  ηοσ ΕΟΕΣ 

 

Ο ΔΟΔ ζα πξέπεη λα έρεη κηα πλέιεπζε ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο 

ησλ κειψλ ηνπ, έλα Γηεπζπληή θαη άιια κέιε πνπ ζα νξίδνληαη ζην Καηαζηαηηθφ ηνπ. 

 

Προκαηαρκηικό Ιδρσηικό Έγγραθο και Καηαζηαηικό 

 

Σα κειινληηθά κέιε ηνπ ΔΟΔ ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ απφ θνηλνχ ην ζηφρν ηνπ 

Οκίινπ θαη λα εηνηκάζνπλ ην πξνθαηαξθηηθφ Ιδξπηηθφ Έγγξαθν θαη Καηαζηαηηθφ 

ηνπ. 

 

Σν Ιδξπηηθφ Έγγξαθν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 φλνκα 

 εγγεγξακκέλν γξαθείν 

 επηιέμηκεο πεξηνρέο 

 ζηφρνπο 

 επζχλε ησλ κειψλ 

 θαηάινγν κε ηα κέιε 

 εθαξκνζηέν δίθαην  
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Σν Καηαζηαηηθφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ φιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ιδξπηηθνχ Δγγξάθνπ θαζψο θαη ηα αθφινπζα: 

 

 θαλφλεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ ηνπ ΔΟΔ 

 δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ 

 γιψζζα ή γιψζζεο εξγαζίαο 

 ξπζκίζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΟΔ 

 ζπλεηζθνξά ησλ κειψλ, εθαξκνζηέεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη θαλφλεο 

πεξί πξνυπνινγηζκνχ 

 αξκφδηεο αξρέο γηα ην δηνξηζκφ αλεμάξηεησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

 δηαδηθαζίεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ 

 δηαδηθαζίεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ιδξπηηθνχ Δγγξάθνπ 

 

Μπορεί ηο εγγεγραμμένο γραθείο ηοσ ΕΟΕΣ να μεηαθερθεί ζε άλλο κράηος μέλος; 

 

Ναη.  Γηα λα αιιάμεη φκσο ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηνπ ΔΟΔ απαηηείηαη λα ππάξρεη 

ε απαξαίηεηε πξφλνηα ζην Καηαζηαηηθφ ηνπ έγγξαθν θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα 

εηδνπνηεζνχλ νη αξκφδηεο αξρέο ησλ εκπιεθφκελσλ θξαηψλ κειψλ.  

 

Εσθύνη 

 

Ο ΔΟΔ έρεη απεξηφξηζηε επζχλε ελψ ε επζχλε ησλ κειψλ ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

εζληθή λνκνζεζία θάζε θξάηνπο κέινπο. 

 

Δπίζεο ν ΔΟΔ έρεη επζχλε έλαληη ηξίησλ γηα ηηο δξάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ αθφκα 

θαη αλ απηέο δελ εκπίπηνπλ ζηνπο ζηφρνπο ή ηελ απνζηνιή ηνπ. 

 

Διάλσζη 

 

Έλαο ΔΟΔ κπνξεί λα δηαιπζεί κε απφθαζε ησλ κειψλ ηνπ, κε βάζε ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ηεζνχλ ζην Καηαζηαηηθφ ηνπ έγγξαθν θαη βάζεη ησλ πξνλνηψλ 

ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ. Δπίζεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ κπνξεί λα 

απαγνξεπηνχλ απφ ην δηθαζηήξην ή άιιε αξκφδηα αξρή αλ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε 

ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ηε δεκφζηα αζθάιεηα, πγεία θαη εζηθή.  
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Παραδείγμαηα σθιζηάμενων ΕΟΕΣ 

 

Ακθηθηπνλία – Δπξσπατθφο Όκηινο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο αδειθνπνηεκέλσλ 

πφιεσλ θαη πεξηνρψλ ηεο Μεζνγείνπ 

 

Κχξηνο ζηφρνο ηνπ ΔΟΔ «Ακθηθηπνλία» είλαη ε αεηθφξνο νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

ε θνηλσληθά δίθαηε θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε δηαβίσζε ησλ ιαψλ ηεο Μεζνγείνπ 

ζε πεξηβάιινλ δηαξθνχο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο ησλ πεξηνρψλ ηνπο. 

 

Μέιε ηνπ είλαη Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνη ηεο Διιάδαο, ηεο Κχπξνπ, ηεο Ιηαιίαο θαη ηεο 

Γαιιίαο.  Η έδξα ηνπ είλαη ζηελ Διιάδα. 

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζηελ αθφινπζε ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: 

http://www.amphictyony.gr 

 

EGTC Archimed 

 

Γεληθφο ζηφρνο ηνπ ΔΟΔ «Archimed» είλαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ, έξγσλ θαη 

δξάζεσλ Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Κχπξνπ θαη ησλ λεζηψλ ηεο 

Ιηαιίαο θαη ηεο Ιζπαλίαο.  

 

Μέιε ηνπ ΔΟΔ είλαη ε Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Δπαξρίαο Λάξλαθαο, ε Πεξηθέξεηα 

ηεο ηθειίαο θαη ε Κπβέξλεζε ησλ Βαιεαξίδσλ Νήζσλ. χληνκα αλακέλεηαη λα 

εληαρζνχλ νη Πεξηθέξεηεο ηεο αξδελίαο, ηνπ Γθφδν θαη ηεο Κξήηεο. Η έδξα ηνπ 

ΔΟΔ είλαη ζηελ Ιηαιία. 

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο 

Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ: 

http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Projects/already/Pages/ARCHIMED.aspx   

 

Cerdanya Joint Cross-Border Hospital EGTC 

 

ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΔΟΔ είλαη ε δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ 

Cerdanya Joint Cross-Border Hospital ην φπνην ρηίδεηαη ζηα ζχλνξα κεηαμχ Γαιιίαο 

θαη Ιζπαλίαο. 

 

Μέιε ηνπ είλαη δεκφζηεο θαη δεκνηηθέο αξρέο ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ιζπαλίαο. 

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζηελ αθφινπζε ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: 

http://www.hcerdanya.eu 

http://www.amphictyony.gr/
http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Projects/already/Pages/ARCHIMED.aspx
http://www.hcerdanya.eu/
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ΠΛΑΙΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΟΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 
 

Ποια είναι ηα ταρακηηριζηικά ηα οποία έτει ένας ΕΟΕΣ με εγγεγραμμένο γραθείο 

ζηην Κύπρο; 

 

Έλαο ΔΟΔ κε εγγεγξακκέλν γξαθείν ζηελ Κχπξν ζα είλαη εηαηξεία ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ηα κέιε ηεο νπνίαο ζα έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

επζχλε. 

 

Ποιος είναι ο ρόλος ηων μελών ηοσ ΕΟΕΣ; 

 

Ωο νξίδεηαη ζηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν Κεθ.113 θαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ 

ηνπ Οκίινπ. 

 

Ποιος είναι ο ρόλος ηοσ Διεσθσνηή ηοσ ΕΟΕΣ; 

 

Ωο νξίδεηαη ζηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν Κεθ.113 θαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ 

ηνπ Οκίινπ. 

 

Ποια είναι η διαδικαζία σποβολής αίηηζης για ίδρσζη ΕΟΕΣ; 

 

Αξρηθά ηα πξνηηζέκελα κέιε ελφο ΔΟΔ κε εγγεγξακκέλν γξαθείν ζηελ Κχπξν 

πξέπεη λα θνηλνπνηνχλ ηελ πξφζεζε ηνπο ζην Γξαθείν Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη 

Δπίζεκνπ Παξαιήπηε θαη ζην Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ καδί κε ην πξνθαηαξηηθφ 

Ιδξπηηθφ Έγγξαθν θαη Καηαζηαηηθφ, κέζσ δηθεγφξνπ. 

 

ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο πξφζεζεο ίδξπζεο ΔΟΔ κε εγγεγξακκέλν γξαθείν ζηελ 

Κχπξν, ν ελδηαθεξφκελνο ζα ελεκεξψλεηαη θαη ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη κε ηελ 

ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ εληχπσλ θαη ηελ θαηαβνιή ησλ λελνκηζκέλσλ ηειψλ γηα 

ηελ ίδξπζε εηαηξείαο ζην Γξαθείν Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ Παξαιήπηε. 

 

ηε ζπλέρεηα, γηα ίδξπζε ΔΟΔ κε εγγεγξακκέλν γξαθείν ζηελ Κχπξν, ε απφθαζε 

ζα ιακβάλεηαη ζε δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

θαη ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνο ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή.  

 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο ηνπ εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ηνπ ΔΟΔ 

απφ ηελ Κχπξν ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα πξέπεη λα 

εηδνπνηεζεί ην Γξαθείν Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ Παξαιήπηε θαη ην Γξαθείν 

Πξνγξακκαηηζκνχ, εθαξκφδνληαο ηηο αλάινγεο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ 

Κεθ. 113. 



  

 11 

 

Ποσ σποβάλλονηαι οι γνωζηοποιήζεις για ηην πρόθεζη ζσμμεηοτής Κύπριων 

θορέων ζε ΕΟΕΣ ηοσ οποίοσ ηο εγγεγραμμένο γραθείο είναι εκηός Κύπροσ;  

 

Σα πξνηηζέκελα κέιε ελφο ΔΟΔ κε εγγεγξακκέλν γξαθείν εθηφο Κχπξνπ ζα πξέπεη 

λα ππνβάιινπλ ηελ γλσζηνπνίεζε
4
 γηα ηελ πξφζεζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ ελ ιφγσ 

ΔΟΔ ζην Γξαθείν Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ Παξαιήπηε θαη ζην Γξαθείν 

Πξνγξακκαηηζκνχ καδί κε ην πξνθαηαξθηηθφ Ιδξπηηθφ Έγγξαθν θαη Καηαζηαηηθφ.  

 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζα εγθξίλεηαη ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο λνκηθήο ππφζηαζεο 

ηνπ πξνηηζέκελνπ κέινπο, εθηφο εάλ θξηζεί φηη ε ζπκκεηνρή δελ είλαη ζπκβαηή κε ηνλ 

ζρεηηθφ Κνηλνηηθφ Καλνληζκφ, ή ην εζληθφ δίθαην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εμνπζηψλ θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνηηζέκελνπ κέινπο ή φηη ε ζπκκεηνρή απηή δε 

δηθαηνινγείηαη γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή δεκφζηαο πνιηηηθήο.  

 

Η απφθαζε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζε ΔΟΔ ζα ιακβάλεηαη ζε δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο γλσζηνπνίεζεο θαη ησλ απαξαίηεησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνο ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή.  

 

Ποιο είναι ηο ηέλος σποβολής ηων ενηύπων; 

 

Σα ηέιε εγγξαθήο εηαηξεηψλ είλαη €170,86.  

Σν ηέινο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ εληχπσλ ΗΔ1 – ΗΔ2 – ΗΔ3 είλαη 

€17,09 γηα ην θάζε έλα. 

Σα ηέιε επίζπεπζεο εγγξαθήο εηαηξείαο είλαη €85,43. 

 

Από πόηε ένας ΕΟΕΣ εγγεγραμμένος ζηην Κύπρο αποκηά νομική σπόζηαζη; 

 

Απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ χζηαζεο ηεο εηαηξείαο απφ ηνλ 

Έθνξν Δηαηξεηψλ. 

 

Ποιο είναι ηο ηέλος για ηη δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης 

Δημοκραηίας; 

 

Η δεκνζίεπζε εγγξαθήο γίλεηαη ππφ ηελ επηκέιεηα ηνπ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ αηειψο. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Δπηζπλάπηεηαη ην πξφηππν έγγξαθν. 
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Ένας ΕΟΕΣ έτει ηην σποτρέωζη να σποβάλλει ελεγμένες Οικονομικές 

Καηαζηάζεις και Φορολογικές Δηλώζεις; 

 

Δθφζνλ ν ΔΟΔ έρεη ηε κνξθή εηαηξείαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα, πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ε νπνία ζα ηδξπζεί κε βάζε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ 

Νφκν, Κεθ. 113, νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Άξζξνπ 30 ησλ πεξί 

Βεβαηψζεσο θαη Δηζπξάμεσο Φφξσλ Νφκσλ 1978-2008. Σαπηφρξνλα, εθφζνλ ε 

ρξεκαηνδφηεζε πνπ ζα παίξλεη ν ΔΟΔ απφ ηα κέιε ηνπ δελ ελέρεη ην ραξαθηήξα 

εκπνξίαο, δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία. Σπρφλ άιια εηζνδήκαηα ηνπ, λννπκέλνπ φηη 

δελ απαιιάζζνληαη ξεηά απφ ηε θνξνινγηθή ή άιιεο λνκνζεζίεο, ζα θνξνινγνχληαη 

αλάινγα. 

 

χκθσλα κε ηνλ ίδην Νφκν, θάζε εηαηξεία ππνρξενχηαη γηα θάζε θνξνινγηθφ έηνο 

μερσξηζηά, λα ππνβάιιεη Φνξνινγηθή Γήισζε φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

Καλνληζηηθή Γηνηθεηηθή Πξάμε (Κ.Γ.Π.)  39/2007. 

 

Σν Άξζξν 27 ηνπ πην πάλσ Νφκνπ, παξέρεη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο 

Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ ηε δπλαηφηεηα λα απαηηήζεη ηελ ππνβνιή Φνξνινγηθήο 

Γήισζεο ή νπνησλδήπνηε άιισλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε εηαηξεία δελ έρεη εηζνδήκαηα απφ ηηο πεγέο πνπ θαζνξίδεη ην Άξζξν 30. 

 

Ποιες είναι οι λογιζηικές αρτές ποσ πρέπει να ηηρά ο ΕΟΕΣ ζηην Κύπρο; 

 

Tν Άξζξν 30 ησλ πεξί Βεβαηψζεσο θαη Δηζπξάμεσο Φφξσλ Νφκσλ 1978-2008 

πξνβιέπεη φηη θάζε εηαηξεία ε νπνία έρεη εηζνδήκαηα απφ πεγέο πνπ θαζνξίδεη ν 

Νφκνο, έρεη ππνρξέσζε λα εθδίδεη ηηκνιφγηα θαη απνδείμεηο θαη λα ηεξεί ινγηζηηθά 

βηβιία θαη αξρεία κε βάζε ηα νπνία ζα εηνηκάδνληαη ινγαξηαζκνί απφ εγθεθξηκέλν 

ειεγθηή. Οη ινγαξηαζκνί απηνί πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηηο ππνδείμεηο ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη λα ειέγρνληαη κε βάζε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα. 

 

Τι είναι ο έλεγτος ηης Διατείριζης ηων Δημοζίων Κεθαλαίων ηοσ ΕΟΕΣ; 

 

ηελ πεξίπησζε ΔΟΔ πνπ ηδξχνληαη γηα ηε δηαρείξηζε Πξνγξακκάησλ ή/θαη έξγσλ 

πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ Πξνγξακκάησλ ΔΔ, ζα 

πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία γηα ην Δζληθφ χζηεκα Δπαιήζεπζεο Γαπαλψλ 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζην έγγξαθν «Οδεγφο Δζληθψλ Γηαδηθαζηψλ γηα ηνπο Φνξείο πνπ 

Τινπνηνχλ Έξγα ζηα πιαίζηα ησλ Πξνγξακκάησλ Δπξσπατθήο Δδαθηθήο 

πλεξγαζίαο 2007-2013». Ο ελ ιφγσ Οδεγφο έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ησλ 

Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο θάησ απφ ηα Πξνγξάκκαηα ΔΔ 

(www.structuralfunds.org.cy/edafikisinergasia).  

http://www.structuralfunds.org.cy/edafikisinergasia
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Δλεκεξσηηθά αλαθέξεηαη φηη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 16 ηνπ Καλνληζκνχ 1080/2006, 

θάζε Κξάηνο Μέινο ηεο Δ.Δ. ζπγθξνηεί ζχζηεκα ειέγρνπ, επαιήζεπζεο θαη 

εγθπξφηεηαο ησλ δεισζέλησλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ζηα 

πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. Η Κχπξνο γηα ηα Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο 

πλεξγαζίαο, κε βάζε ηελ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ κε Αξ. 69.261 θαη 

εκεξνκελία 10/9/2009, έρεη πηνζεηήζεη ην απνθεληξσκέλν ζχζηεκα Πξσηνβάζκηνπ 

Διέγρνπ, φπνπ ν Γηθαηνχρνο πξνηείλεη γηα έγθξηζε ζηελ Αξκφδηα Αξρή 

Δμνπζηνδφηεζεο Δμαθξηβσηψλ, πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ έρεη νξηζηεί ην 

Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ,  έλαλ αλεμάξηεην Δμαθξηβσηή (εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ) 

γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ πξσηνβάζκηνπ ειέγρνπ. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ΔΟΔ πνπ ηδξχνληαη γηα ηε δηαρείξηζε 

Πξνγξακκάησλ ή/θαη έξγσλ πνπ δελ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δ.Δ. δελ είλαη 

ππνρξεσηηθφ λα αθνινπζείηαη ε πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία, αιιά ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ ειεγκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη Φνξνινγηθέο 

Γειψζεηο, φπσο πξνλνείηαη ζην Άξζξν 30 ησλ πεξί Βεβαηψζεσο θαη Δηζπξάμεσο 

Φφξσλ Νφκσλ 1978-2008. 

 

Μπορεί ο ΕΟΕΣ να ρεσζηοποιηθεί; 

 

Ναη. Όζνλ αθνξά ηε ξεπζηνπνίεζε ηζρχεη ε εζληθή λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο 

ζην νπνίν βξίζθεηαη εγγεγξακκέλνο ν ΔΟΔ. ηελ Κχπξν ε λνκνζεζία πνπ 

εθαξκφδεηαη είλαη ν πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνο Κεθ. 113. 

 

Μπορεί ο ΕΟΕΣ να διαλσθεί; 

 

Ναη. ηελ Κχπξν εθαξκφδνληαη νη πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ Κεθ. 113. 
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Παράρηημα 

 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΘΕΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ (ΕΟΕ) 

Βάζεη ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) Νν. 1082/2006 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5
εο

 Ινπιίνπ 2006 

 

 

 

Όνομα και Διεύθςνζη Μέλοςρ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα ΕΟΕ: 

 

 

 

 

 

Έδπα ΕΟΕ: 

 

 

 

 

ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΟΤ ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ 

 

1. Αληίγξαθν Πξνηεηλφκελνπ Ιδξπηηθνχ Δγγξάθνπ 

 

2. Αληίγξαθν Πξνηεηλφκελνπ Καηαζηαηηθνχ 

 

 

 

Τπνγξαθή Μέινπο:  .....................................  Ηκεξνκελία: ........................ 


