
 

Υπεύθυνη Δήλωση Παρόχου Υπηρεσιών για σκοπούς του Κυπριακού Επενδυτικού 

Προγράμματος  

 

 

Η δήλωση αυτή πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται από παρόχους υπηρεσιών 

εγγεγραμμένους στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών του Κυπριακού Επενδυτικού 

Προγράμματος (στο εξής «Μητρώο») ξεχωριστά για κάθε αίτηση που υποβάλλεται στη βάση 

του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (στο εξής «Πρόγραμμα»). 

 

Εγώ ο/η (όνομα) ………………….…………………  (επίθετο) ……..……………………………. με 

αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου …………….……………….. και αριθμό Μητρώου 

……………….…, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με αριθμό εγγραφής 

………..……………… παρείχα επαγγελματικές υπηρεσίες για το Πρόγραμμα στον/στην κ./κα. 

(όνομα)………………………..… (επίθετο)……………………… κάτοχο διαβατηρίου με αριθμό 

………………………….. από (χώρα) …………………………………………. 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαφής που είχα με τον πελάτη μου επέδειξα πλήρη 

επαγγελματισμό και συμμόρφωση με τον Κώδικα Συμπεριφοράς που αφορά στο 

Πρόγραμμα, καθώς επίσης και με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και με 

οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις αφορούν στο Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων 

οδηγιών προβολής του Προγράμματος.  

2. Επεξήγησα με ακρίβεια όλες τις διατάξεις  του Προγράμματος στον πελάτη μου, καθώς 

και τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά στην εφαρμογή του. 

3. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου επαφής δεν υπεισήλθε εις γνώση μου 

οποιαδήποτε αντιεπαγγελματική, ανήθικη ή παράνομη πράξη ή συμπεριφορά από τα 

φυσικά πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους μου και άλλων τυχόν συνεργατών μου, σε 

σχέση με το Πρόγραμμα.  Εάν, εκ των υστέρων, περιέλθει στην αντίληψή μου οποιαδήποτε 

τέτοια ένδειξη, θα ενημερώσω άμεσα γραπτώς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου.  

4. Βεβαιώνω ότι, δεν επέτρεψα τη συμφωνία μεταξύ αιτητή και πωλητή ακινήτου ή 

επενδύσεων, η οποία δεν πληροί τις διατάξεις και οικονομικούς στόχους του 

Προγράμματος και βεβαιώνω ότι ο αιτητής τηρεί τις διατάξεις του εν λόγω Προγράμματος 

κατά την υποβολή της αίτησής του. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, βεβαιώνω ότι το ακίνητο, 

στο οποίο επένδυσε ο πελάτης μου,  δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά. Αν έχει 
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ξαναχρησιμοποιηθεί, βεβαιώνω ότι αυτό έχει γίνει με βάση τις προϋποθέσεις που επιβάλλει 

το Πρόγραμμα, που ισχύουν σε τέτοιες περιπτώσεις. 

5. Βεβαιώνω ότι δεν έχω προχωρήσει, ούτε προτίθεμαι να προχωρήσω σε οποιαδήποτε 

ενέργεια που έχει ως στόχο τον επηρεασμό του έργου των κυβερνητικών υπηρεσιών που 

ασχολούνται με την εξέταση της αίτησης. 

6. Βεβαιώνω ότι, ο αιτητής, στη βάση συμφωνίας για παροχή υπηρεσιών, μου έχει δώσει 

οδηγίες και έχει συμφωνήσει να μου καταβάλλει την αντίστοιχη αμοιβή, ούτως ώστε να 

ελέγχω και να υποβάλλω ετήσιες εκθέσεις που αφορούν την κατάσταση πραγμάτων σε 

σχέση με τις επενδύσεις τις οποίες πραγματοποίησε, συμπεριλαμβανομένης της 

υποχρέωσης για την περίοδο διατήρησης των επενδύσεων του, βάσει των διατάξεων του 

Προγράμματος.  

7. Έχω διενεργήσει έκθεση αποτελεσμάτων δέουσας επιμέλειας (due diligence report) από 

διεθνώς αποδεκτή ηλεκτρονική βάση δεδομένων, την οποία προσκομίζω μαζί με την 

αίτηση του πελάτη μου και η οποία φέρει ημερομηνία όχι μεγαλύτερη από τριάντα (30) 

μέρες από την προσκόμισή της. 

8. Είμαι ενήμερος/η ότι σε περίπτωση που διαφανεί οποιαδήποτε παρατυπία/ατασθαλία στη 

διαδικασία, το κράτος μπορεί είτε να απορρίψει την αίτηση πολιτογράφησης, είτε να 

αποστερήσει την υπηκοότητα η οποία αναμένεται να παραχωρηθεί στον αιτητή-πελάτη 

μου, στη βάση του Προγράμματος, ή/και να με διαγράψει από το Μητρώο ως Πάροχο 

Υπηρεσιών για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. 

 

(Όνομα)………………………………... (Επίθετο) ……………………….…………… 

 

Υπογραφή……………………………..  Ημερομηνία ………………….…………….. 

 

Σφραγίδα εταιρείας 

 

 


