
 
ΔΕΙΓΜΑ 1/α 

(ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 
 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο ……………..……… 
 
Αναφορικά με τoυς περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμους του 
1998 μέχρι 2016 
και 
Αναφορικά με την αιτήτρια  εταιρεία ……………………………………. 
 
 

 ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 
Ο/η κάτωθι  υπογεγραμμένος/η  ………………………………………………………………με Αρ. 
Ταυτ. ………………………………….… και διεύθυνση 
…………………………………..…………………… ομνύω και καταθέτω ενόρκως τα κάτωθι: 
1. Είμαι κάτοχος ………….……………………………………(ολογράφως) μετοχών στην 

εταιρεία …………………………………………, ονομαστικής αξίας 
……….…...................................... (ολογράφως) ευρώ η κάθε μία, που ισοδυναμεί με 
ποσοστό ……………… του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

2. Η κατοχή των μετοχών αυτών από εμένα, και του μεριδίου του μετοχικού 
κεφαλαίου στο οποίο αυτές αντιστοιχούν, δεν προσκρούει στις διατάξεις των 
περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016, 
τις οποίες μελέτησα επισταμένως και γνωρίζω καλά. 

3. Είμαι αποκλειστικός κύριος των πιο πάνω μετοχών και δεν τις κατέχω ως 
εντολοδόχος τρίτου προσώπου. 

4. Όλα τα πιο πάνω ορκίζομαι και καταθέτω ενόρκως ότι είναι ορθά και αληθή. 
 

 
 

                                                                                                        Ο/Η ΕΝΟΡΚΩΣ ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 
 

                                     ………………………………… 

Ορκίστηκε και υπέγραψε ενώπιόν μου 
στο Επαρχιακό Δικαστήριο …………………… 
σήμερα την …………………………… 
…………………………… 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 
 

 

 
 
 



 
 

ΔΕΙΓΜΑ 1/ β 
(ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο …………………………………. 
 
Αναφορικά με τoυς περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμους του 
1998 μέχρι 2016 
και 
Αναφορικά με την εταιρεία ……………........................................................ αρ. εγγραφής 
…………………………………., μέτοχο της αιτήτριας εταιρείας 
…………………………………………………………αρ. εγγραφής……………………………………….. 
 

Ε Ν Ο Ρ Κ Η  Δ Η Λ Ω Σ Η 

 
Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η …………………………………………………………………, με αρ. 
ταυτότητας ..................……………….. και διεύθυνση 
…………………………..…………………………, Γραμματέας/Διευθυντής της εταιρείας 
……………..……………………………… (στο εξής αναφερόμενη ως η «Εταιρεία») ομνύω και 
καταθέτω ενόρκως τα κάτωθι: 

1. Η Εταιρεία ………………………………….………. κατέχει ……………..……………………………… 
(ολογράφως) μετοχές στην αιτήτρια εταιρεία ………………………………, ονομαστικής 
αξίας …….…………... (ολογράφως) ευρώ η κάθε μία,  που ισοδυναμεί με ποσοστό 
……..………. του μετοχικού κεφαλαίου της αιτήτριας εταιρείας. 

2. Η κατοχή των μετοχών αυτών από την Εταιρεία, και του μεριδίου του μετοχικού 
κεφαλαίου της αιτήτριας εταιρείας στο οποίο αυτές αντιστοιχούν, δεν προσκρούει 
στις διατάξεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 
1998 μέχρι 2016, τις οποίες η Εταιρεία μελέτησε επισταμένως και γνωρίζει καλά. 

3. Η Εταιρεία …………………………………………..….. είναι αποκλειστικός κύριος των πιο 
πάνω μετοχών στην αιτήτρια εταιρεία και δεν τις κατέχει ως εντολοδόχος τρίτου 
προσώπου. 

4. Όλα τα πιο πάνω ορκίζομαι και καταθέτω ενόρκως ότι είναι ορθά και αληθή. 
 
 
 

                                                                                                      Ο/H ΕΝΟΡΚΩΣ ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 
 
Ορκίστηκε και υπέγραψε ενώπιον μου                                   …………………………………… 
στο Επαρχιακό Δικαστήριο ……………….. 
σήμερα την ………………………………………. 
……………………………………………. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 
 


