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ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

Σρεηηθά κε ηε Δεκόζηα Πξόηαζε ηηρ A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd γηα ηελ 

απόθηεζε κέρξη θαη ηνπ 100% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο  εηαηξείαο Interfund 

Investments Plc (ε “Δεκόζηα Πξόηαζε”) 

 

Πξνο ηνπο: 

1. A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd  θαη  

2. ProChoice Chrimatistiriaki Ltd, εμνπζηνδνηεκέλν Μέινο ηνπ ΦΑΚ γηα ηελ θαηάζεζε 

δειώζεσλ απνδνρήο ηεο Δεκόζηαο Πξόηαζεο  

Τν παξόλ Έληππν Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ Μέινπο ηνπ ΦΑΚ, 

ProChoice Chrimatistiriaki Ltd, Σπύξνπ Κππξηαλνύ 57, 1
Οο

 όξνθνο, Γξαθείν 102, 6051 

Λάξλαθα. 

 

I. ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΖΛΟΤΝΣΟ ΜΔΣΟΥΟΤ (Παπακαλώ ςμπληπώζηε) 

Ολνκαηεπώλπκν / Επσλπκία ( ζε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο, λα δίδνληαη θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ζπληδηνθηήηε): 

 

 

Αξ. Ταπηόηεηαο / Δηαβαηεξίνπ (γηα αξηζκό δηαβαηεξίνπ λα δνζεί ε ρώξα θαη ε εκεξνκελία 

έθδνζεο ηνπ) /Αξ. Εγγξαθήο (γηα λνκηθά πξόζσπα): 

 

Μόληκε Δηεύζπλζε / Εγγεγξακκέλν Γξαθείν (γηα λνκηθά πξόζσπα),Τ.Κ. Πόιε, Φώξα: 

 

 

 

Αξηζκόο Τει. Επηθνηλσλίαο: 

 

Αξηζκόο Μεηνρώλ πνπ θαηέρνληαη: 

 

Αξηζκόο Μεξίδαο Επελδπηή: 

 

Αξηζκόο Λνγαξηαζκνύ Αμηώλ: 

 

 

Η Δεκόζηα Πξόηαζε ππνβάιιεηαη πξνο ηνπο θαηόρνπο ζπλήζσλ κεηνρώλ ηεο Interfund 

Investments Plc θαη απεπζύλεηαη κόλν ζε πξόζσπα πξνο ηα νπνία λνκίκσο δύλαηαη λα 

απεπζπλζεί.  Η παξνύζα, όηαλ ππνβάιιεηαη, ζε πξόζσπα πνπ είλαη ππήθννη, θάηνηθνη ή 

δηακέλνληεο ζε ρώξα εθηόο Κύπξνπ, ή ζε αληηπξνζώπνπο, ζεκαηνθύιαθεο ή εκπηζηεπκαηνδόρνπο 

ησλ Μεηόρσλ εθηόο Κύπξνπ ζεσξείηαη όηη ιακβάλεη ρώξα κόλνλ εθόζνλ είλαη ζύκθσλε κε ηε 

λνκνζεζία ησλ θξαηώλ απηώλ. 

 

II.  ΓΖΛΩΖ ΑΠΟΓΟΥΖ 

Αλαθέξνκαη ζηε Δεκόζηα Πξόηαζε ηνπ Πξνηείλνληα, ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζην δηαδηθηπαθό 

ηόπν ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ ηελ 22 Οθησβξίνπ 2013 όπσο απηή εμεηδηθεύεηαη ζην 
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ζρεηηθό Έγγξαθν Δεκόζηαο Πξόηαζεο, ην νπνίo εγθξίζεθε ζηηο 14 Οθησβξίνπ 2013 από ηελ 

Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, θαη ηνπ νπνίνπ έρσ πιήξε γλώζε ώζηε λα είκαη ζε ζέζε λα κνξθώζσ 

γλώκε γηα ηε Δεκόζηα Πξόηαζε, θαη ρξεζηκνπνηώληαο ζηελ παξνύζα ηνπο νξηζκνύο πνπ έρνπλ 

δνζεί ζην Πιεξνθνξηαθό Δειηίν. 

 

ΓΖΛΩΝΩ ΟΣΗ: 

 

Αποδέσομαι ηη Γημόζια Ππόηαζη από σώπα πλην ηων Δξαιποςμένων Υωπών θαη, ππό ηνπο 

Όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο Δεκόζηαο Πξόηαζεο, πσιώ ζηνπο Πξνηείλνληεο ηελ πνζόηεηα 

ησλ ζπλήζσλ κεηνρώλ ηεο Interfund Investments Plc πνπ αλαθέξσ πην θάησ ζην Μέξνο ΙΙΙ  (οι  

“Πποζθεπόμενερ Αξίερ”) έλαληη ηνπ ηηκήκαηνο πνπ νξίδεηαη ζηνπο όξνπο ηεο Δεκόζηαο 

Πξόηαζεο. Πεξαηηέξσ, δειώλσ όηη νη Πξνζθεξόκελεο Αμίεο αλήθνπλ ζηελ πιήξε θαη 

απνθιεηζηηθή θπξηόηεηα κνπ, είλαη ειεύζεξεο από νπνηνδήπνηε βάξνο ππέξ ηξίηνπ θαη όηη είκαη 

δηθαηνύρνο όισλ ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ  από απηέο. 

 

III. ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ ΑΞΗΔ 

 

Αξηζκεηηθώο: 

 

 

Οινγξάθσο: 

 

 

Σε ζρέζε κε ηηο Πξνζθεξόκελεο Αμίεο: 

 

1. Παξέρσ δηα ηνπ παξόληνο Έληππνπ Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο πξνο ηνλ Φεηξηζηή 

Αλάδνρν δηθαίσκα ρξήζεο (δήισζεο ρξήζεο) ζηελ πην πάλσ Μεξίδα Επελδπηή θαη 

Λνγαξηαζκό Αμηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Μέξνο Ι, θαηά ηνπο Όξνπο ηεο Δεκόζηαο 

Πξόηαζεο. 

 

2. Παξαθαινύκε επηιέμεηε κία από ηηο δύν επηινγέο:   

⃞  Έρσ δώζεη εληνιή πξνο ηνλ αξρηθό Φεηξηζηή ……………………………………………..  

 λα ηηο  κεηαθέξεη ππό ηνλ ρεηξηζκό ηνπ Φεηξηζηή Αλαδόρνπ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 

 Δεκόζηαο Πξόηαζεο, ή 

⃞       Δηα ηνπ παξόληνο Εγγξάθνπ Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο εμνπζηνδνηώ ηνλ Φεηξηζηή 

 Αλάδνρν λα ηηο κεηαθέξεη από ηνλ Εηδηθό Λνγαξηαζκό ππό ην ρεηξηζκό ηνπ. 

 

 

IV. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ ΠΩΛΖΖ, ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΜΔΣΡΖΣΩΝ, ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ 

ΚΑΗ ΚΑΣAΥΩΡΖΖ ΣΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΑΠΟΘΔΣΖΡΗΟ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΜΖΣΡΩΟ 

ΑΞΗΩΝ («ΚΑΜ») ΣΩΝ ΜΔΣΑΒΗΒΑΕΟΜΔΝΩΝ ΑΞΗΩΝ 

 

Με ηελ πεξηέιεπζε ηνπ παξόληνο Εληύπνπ Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο ζην Φεηξηζηή Αλάδνρν 

θαη ππό ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη ζα έρεη ζπληειεζηεί ε θαηά ηα αλσηέξσ κεηαθνξά ησλ 
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Μεηαβηβαδνκέλσλ Αμηώλ ππό ηνλ ρεηξηζκό ηνπ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο Δεκόζηαο Πξόηαζεο, 

θαηαξηίδεηαη κεηαμύ εκέλα θαη ησλ Πξνηεηλόλησλ ζύκβαζε πσιήζεσο  όζσλ θαη ησλ 

Πξνζθεξόκελσλ Μεηνρώλ νη Πξνηείλνληεο ππνρξενύληαη ππό ηνπο όξνπο ηεο Δεκόζηαο 

Πξόηαζεο λα ιάβνπλ, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνληαη σο «νη Μεηαβηβαδόκελεο Αμίεο». 

 

Καηά ζπλέπεηα, εθόζνλ ζπληξέμνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηζρύνο ηεο Δεκόζηαο Πξόηαζεο:  

 

1. Ο Πξνηείλνληαο θαζίζηαηαη θύξηνο ησλ Μεηαβηβαδνκέλσλ Αμηώλ ζην ζύλνιν ηνπο θαη 

πεξηέξρνληαη ζε απηόλ όια ηα απνξξένληα από απηέο δηθαηώκαηα. 

 

2. Η ProChoice Chrimatistiriaki Ltd  ζα επηκειεζεί γηα ηελ θαηαβνιή (θαη’ εθαξκνγή ησλ όξσλ 

ηεο Δεκόζηαο Πξόηαζεο) ηνπ ηηκήκαηνο πνπ αλαινγεί ζηελ παξνύζα Δήισζε Απνδνρήο κε ηνλ 

εμήο ηξόπν (παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε αλάινγα): 

      Πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ κνπ ζηελ ………………………………………………………..    

κε αξηζκό       ………………………………. 

 

     Καηαβνιή ζε εκέλα ζε πξώηε δήηεζε. 

      Δηεύζπλζε απνζηνιήο αληαιιάγκαηνο  …………………………………………………….. 

 

     Καηαβνιή ζηνλ πην πάλσ, ζύκθσλα κε ην Μέξνο ΙΙΙ (2) αξρηθό Φεηξηζηή ………………… 

…………………………………., κε έθδνζε δίγξακκεο ηξαπεδηθήο επηηαγήο εηο δηαηαγή ηνπ, 

πνζνύ ίζνπ κε ην ζπλνιηθό νθεηιόκελν ηίκεκα γηα ηηο αμίεο  ………………..………..  πνπ ζα 

πσιήζνπλ ζηνλ Πξνηείλσλ, ιόγσ ηεο Δεκόζηαο Πξόηαζεο, Μέηνρνη, νη νπνίνη ζα έρνπλ 

ππνβάιεη Δειώζεηο Απνδνρήο ζην Φεηξηζηή Αλάδνρν κέζσ ηνπ πην πάλσ, ζύκθσλα κε ην 

Μέξνο ΙΙΙ (2) αξρηθνύ ρεηξηζηή θαη ζα έρνπλ επηιέμεη ηνλ ίδην ζε εκέλα ηξόπν θαηαβνιήο ηνπ. 

     Πίζησζε ηνπ Λνγαξηαζκνύ ηνπ σο άλσ, ζύκθσλα κε ην Μέξνο ΙΙΙ (2), αξρηθνύ Φεηξηζηή 

…………………………………….. ζηελ …………………………………….. ππ’ αξηζκόλ 

……………………………………………… πνζνύ ίζνπ κε ην ζπλνιηθό νθεηιόκελν ηίκεκα 

γηα ηηο αμίεο ……………………………… πνπ ζα πσιήζνπλ  ζηνλ Πξνηείλσλ, ιόγσ ηεο 

Δεκόζηαο Πξόηαζεο , Μέηνρνη, νη νπνίνη ζα έρνπλ ππνβάιεη Δειώζεηο Απνδνρήο ζην Φεηξηζηή 

Αλάδνρν κέζσ ηνπ πην πάλσ, ζύκθσλα κε ην Μέξνο ΙΙΙ (2) αξρηθνύ ρεηξηζηή θαη ζα έρνπλ 

επηιέμεη ηνλ ίδην ζε εκέλα ηξόπν θαηαβνιήο ηνπ.  

 

3. Η ProChoice Chrimatistiriaki Ltd πξνο ηελ νπνία παξέρσ κε ην παξόλ Έληππν Απνδνρήο θαη 

Μεηαβίβαζεο ηε ζρεηηθή αλέθθιεηε εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα, ζα πξνβεί ζε όιεο ηηο 

αλαγθαίεο θαη πξόζθνξεο πιηθέο θαη λνκηθέο πξάμεηο ζπκβαιιόκελε γηα ην όλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκό κνπ κε ηνλ Πξνηείλνληα θαη ππνγξάθνληεο θάζε απαηηνύκελν έγγξαθν, ώζηε λα 

ζπληειεζζεί ε εμσρξεκαηηζηεξηαθή κεηαβίβαζε ησλ Μεηαβηβαδόκελσλ Αμηώλ από εκέλα ζηνλ 

Πξνηείλνληα, θαη’ εθαξκνγή ησλ όξσλ ηεο Δεκόζηαο Πξόηαζεο, θαη νη, ελ ζπλερεία, ζρεηηθέο 

θαηαρσξήζεηο ζην ΚΑΜ θαη’ εθαξκνγή ησλ όξσλ ηεο Δεκόζηαο Πξόηαζεο. 
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V. ΜΖ ΑΝΑΚΛΖΣΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΓΖΛΩΖ ΑΠΟΓΟΥΖ 

Σύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο Δεκόζηαο Πξόηαζεο, ε παξνύζα δήισζε απνδνρήο δελ αλαθαιείηαη 

εθηόο εάλ απνδερζώ αληαγσληζηηθή πξόηαζε, ε νπνία ζα έρεη εγθξηζεί από ηελ Επηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο ηεο Κύπξνπ. 

 

VI. ΑΞΗΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΘΑ ΜΔΣΑΒΗΒΑΣΟΤΝ ΣΔΛΗΚΩ   

 

Σε πεξίπησζε πνπ δελ ζα ζπληξέμνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ππό ηηο νπνίεο ηειεί ε Δεκόζηα Πξόηαζε 

θαη, επνκέλσο απηή δελ νινθιεξσζεί, ή νη Πξνζθεξόκελεο Αμίεο πνπ δελ ζα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν κεηαβηβάζεσο ζα κνπ απνδνζνύλ σο εμήο (παξαθαιώ επηιέμεηε): 

 

       Να κεηαθεξζνύλ, κε επηκέιεηα ηεο ProChoice Chrimatistiriaki Ltd ώζηε λα ηεινύλ ππό ην 

ρεηξηζκό ηνπ / ηεο ………………………………………………….. 

 

       Να κεηαθεξζνύλ, κε επηκέιεηα ηεο ProChoice Chrimatistiriaki Ltd, ζηνλ Εηδηθό Λνγαξηαζκό 

ηεο Μεξίδαο κνπ ζην ΚΑΜ. 

 

 

 

Ο Γηλών και παπέσων ηην ενηολή και πληπεξοςζιόηηηα 

 

 

Υπνγξαθή………………………………………………… 

 

 

Τόπνο………………………………………………………. 

 

 

Ηκεξνκελία……………………………………………. 

 

 

 

Βεβαίωζη γνηζίος ςπογπαθήρ 

(ζθξαγίδα από πηζηνπνηνύληα 

ππάιιειν ή  

εμνπζηνδνηεκέλν Μέινπο) 
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ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ 

ΑΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ 

 Τα Έληππα Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο ζα πξέπεη λα παξαδνζνύλ ή λα ηαρπδξνκεζνύλ 

ούηωρ ώζηε να παπαληθθούν ηο απγόηεπο μέσπι ηιρ 1:30 μ.μ. ηηρ 20 Νοεμβπίος  

2013 ζηα γξαθεία ηεο ProChoice Chrimatistiriaki Ltd σο αθνινύζσο : 

ProChoice Chrimatistiriaki Ltd 

Δεκόζηα Πξόηαζε πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο Interfund Investments Plc 

Σπύξνπ Κππξηαλνύ 57,  

1
νο

 Όξνθνο , Γξαθείν 102 

6051  Λάξλαθα 

 Έληππα Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο πνπ ζα ιεθζνύλ εθπξόζεζκα δε ζα ιεθζνύλ ππόςε. 

 

 Η ππνγξαθή ηνπ Απνδέθηε ηεο Δεκόζηαο Πξόηαζεο ζην Έληππν Απνδνρήο θαη 

Μεηαβίβαζεο πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη από πηζηνπνηνύληα ππάιιειν ή από πξόζσπν 

εγγεγξακκέλν ζηνλ Εηδηθό Καηάινγν πνπ ηεξεί ην Φξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ βάζεη 

ηνπ άξζξνπ 19Α ηνπ Πεξί Αμηώλ θαη Φξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ (Κεληξηθό 

Απνζεηήξην θαη Κεληξηθό Μεηξών Αμηώλ) Νόκνπ θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπλ δηθαίσκα λα 

πηζηνπνηνύλ ππνγξαθέο ζε νπνηαδήπνηε αίηεζε ή έγγξαθν πιεξεμνπζηόηεηαο πνπ αθνξά 

ην Κεληξηθό Απνζεηήξην θαη Κεληξηθό Μεηξών ή ζε νπνηνδήπνηε έγγξαθν κεηαβίβαζεο 

άπισλ θηλεηώλ αμηώλ. Η πηζηνπνίεζε ηεο ππνγξαθήο κπνξεί λα γίλεη θαη από άιιε 

Αξρή, πνπ ζύκθσλα κε ηελ Κππξηαθή λνκνζεζία έρεη αξκνδηόηεηα γηα λα πηζηνπνηεί 

ππνγξαθέο ζε νπνηαδήπνηε αίηεζε ή έγγξαθν πιεξεμνπζηόηεηαο πνπ αθνξά ην Κεληξηθό 

Απνζεηήξην θαη Κεληξηθό Μεηξών ή ζε νπνηνδήπνηε έγγξαθν κεηαβίβαζεο άπισλ 

θηλεηώλ αμηώλ. 

 

 Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα ζεσξεζεί έγθπξν ην Έληππν Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο 

είλαη ν αξηζκόο Μεηνρώλ γηα ηνλ νπνίν ζα γίλεη απνδνρή ηεο Δεκόζηαο Πξόηαζεο λα 

βξίζθεηαη ππό ην ρεηξηζκό ηνπ Φεηξηζηή Αλαδόρνπ ή ππό ηνλ εηδηθό ινγαξηαζκό (global) 

ηνπ ΦΑΚ θαη όρη θάησ από ηνλ έιεγρν άιινπ Μέινπο ηνπ ΦΑΚ.  Σε πεξίπησζε πνπ νη 

κεηνρέο βξίζθνληαη ππό ηνλ έιεγρν άιινπ Μέινπο ηνπ ΦΑΚ, ν Μέηνρνο ζα πξέπεη λα 

δώζεη έγθαηξα εληνιή πξνο ην ελ ιόγσ Μέινο ηνπ ΦΑΚ γηα κεηαθνξά ηνπο ππό ην 

ρεηξηζκό ηνπ Φεηξηζηή Αλαδόρνπ κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο («Εληνιή 

Επελδπηή»).  Ννείηαη όηη, ν Μέηνρνο ζα πξέπεη λα απνζηείιεη ηελ Εληνιή Επελδπηή ζην 

Μέινο ηνπ ΦΑΚ πξηλ από ηελ απνζηνιή ηνπ Εληύπνπ Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο ζην 

Φεηξηζηή Αλάδνρν. 

 

 Έληππα Απνδνρήο πνπ ππνβάιινληαη από εηαηξείεο (λνκηθά πξόζσπα) ζα πξέπεη 

απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο θαη λα ππνγξάθνληαη από 

αμησκαηνύρν/νπο ηεο εηαηξείαο (όπσο κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ) ή άιιν 

θπζηθό/ά πξόζσπν/α πνπ είλαη δεόλησο εμνπζηνδνηεκέλν/α γηα ην ζθνπό απηό.   Με ηελ 

ππνβνιή ηνπ Εληύπνπ Απνδνρήο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνύ 

Δηεπζπληώλ (επηθπξσκέλν σο πηζηό αληίγξαθν θαη επηβεβαίσζε όηη είλαη ζε ηζρύ θαη δελ 

έρνπλ γίλεη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο, από ην Γξακκαηέα ηεο Εηαηξείαο ή Δηθεγόξν) θαη 
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απόθαζε /ςήθηζκα ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ελ ιόγσ 

εμνπζηνδόηεζε, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε από πηζηνπνηνύληα ππάιιειν. 

 

 Σε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο όια ηα πξόζσπα πνπ θαηέρνπλ Μεηνρέο ηεο Υπό Εμαγνξά 

Εηαηξείαο θαη επηζπκνύλ λα απνδερηνύλ ηε Δεκόζηα Πξόηαζε, ζα πξέπεη λα ππνγξάςνπλ 

Έληππν Απνδνρήο Μεηαβίβαζεο από θνηλνύ.  Σε πεξίπησζε πνπ έλαο από ηνπο 

ζπληδηνθηήηεο έρεη απνβηώζεη, ην Έληππν Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο ζα πξέπεη λα 

ππνγξαθεί από όινπο ηνπο επηδώληεο Μεηόρνπο, θαζώο θαη από ην δηαρεηξηζηή ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ απνβηώζαληα θαη ην πξσηόηππν ηεο απόθαζεο ηεο ζρεηηθήο 

θνξναπαιιαγήο από ην Δηεπζπληή ηνπ Τκήκαηνο Εζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ. 

 

 Σε πεξίπησζε πνπ ην Έληππν Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο ππνγξαθεί από αληηπξόζσπν 

ηνπ Απνδέθηε, ην ζρεηηθό πιεξεμνύζην έγγξαθν ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζην Έληππν 

Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο θαη λα πεξηιακβάλεη ζρεηηθή ζαθή εληνιή, θαζώο θαη ηα 

πιήξε ζηνηρεία ηνπ Απνδέθηε ηεο Δεκόζηαο Πξόηαζεο θαη ηνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ.  Τν 

ζρεηηθό πιεξεμνύζην έγγξαθν ζα πξέπεη, επίζεο, λα είλαη πηζηνπνηεκέλν γηα ην γλήζην 

ηεο ππνγξαθήο ηνπ Απνδέθηε ηεο Δεκόζηαο Πξόηαζεο θαη ηνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ από 

εμνπζηνδνηεκέλν πηζηνπνηνύληα ππάιιειν. 

 

 Σε πεξίπησζε αλειίθσλ Μεηόρσλ, ην Έληππν Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο ζα πξέπεη λα 

ππνγξαθεί από όια ηα πξόζσπα πνπ αζθνύλ ηε γνληθή κέξηκλα.  Εάλ ην Έληππν 

Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο γνλείο ηνπ αλειίθνπ, ηόηε  ζα 

πξέπεη λα ππνγξάθεηαη θαη από ηνπο δύν γνλείο.  Εάλ ην Έληππν Απνδνρήο θαη 

Μεηαβίβαζεο ζπκπιεξώλεηαη από πξόζσπν/α ζην/α νπνία ε γνληθή κέξηκλα έρεη 

αλαηεζεί από Δηθαζηήξην, ηόηε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν 

ηνπ ζρεηηθνύ Δηαηάγκαηνο Δηθαζηεξίνπ. 

 Σε πεξίπησζε Μεηνρώλ νη νπνίεο είλαη ελερπξηαζκέλεο, νη θάηνρνη ησλ ελ ιόγσ 

Μεηνρώλ ζα πξέπεη λα πξνβνύλ ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα απνδέζκεπζε 

ηνπο, ή λα επηζπλάςνπλ ζην Έληππν Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο όια ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη από ην ΦΑΚ γηα ηελ απνδέζκεπζε ησλ Μεηνρώλ καδί κε ην 

ζρεηηθό ηέινο. 

 

 Σε πεξίπησζε πνπ ν Μέηνρνο έρεη απνβηώζεη, ην Έληππν Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο ζα 

πξέπεη λα ππνγξαθεί από ην δηαρεηξηζηή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ απνβηώζαληνο θαη λα 

απνζηαιεί καδί κε ην πξσηόηππν ηνπ δηαηάγκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

απνβηώζαληα, θαζώο θαη κε ην πξσηόηππν ηεο απόθαζεο ηεο ζρεηηθήο θνξναπαιιαγήο 

από ην Δηεπζπληή ηνπ Τκήκαηνο Εζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ. 

 

 Αλ ρξεηάδεζηε νπνηεζδήπνηε επεμεγήζεηο/δηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη 

ζπκπιήξσζε ηνπ παξόληνο Εληύπνπ Απνδνρήο θαη Μεηαβίβαζεο, κπνξείηε λα 

επηθνηλσλείηε κε ηε ProChoice Chrimatistiriaki Ltd ηει.24-661192. 


