
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Η επικαιροποίηση των στοιχείων ταυτότητας και του οικονομικού σας προφίλ 
γίνεται στη βάση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 
(188(I)/2007) και της σχετικής Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 
ως τροποποιούνται κατά καιρούς καθώς και του νομοθετικού πλαισίου περί 
προσωπικών δεδομένων, που διέπουν τις εργασίες της Κυπριακής Εταιρείας 
Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λίμιτεδ (ΚΕΔΙΠΕΣ) και της Συνεργατικής 
Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΣΕΔΙΠΕΣ).  

Υπενθυμίζουμε ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ για σκοπούς του Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία Δεδομένων, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας 
δεδομένων.  

Για την επικαιροποίηση των στοιχείων σας παρακαλούμε όπως προσκομίσετε 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το «Έντυπο Επικαιροποίησης Φυσικού 
Προσώπου» και αντίγραφα των πιο κάτω εγγράφων:  

 Αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση που είσαστε κάτοχος 
ταυτότητας ή διαβατηρίου Τρίτης Χώρας, θα πρέπει τα έγγραφα 
αυτά να είναι πιστοποιημένα με βάση τη διαδικασία του Apostille 
(Hague Convention) ή από την Πρεσβεία της εκδότριας χώρας 
της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.  
 

 Αποδεικτικό μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας (πρόσφατο – μέχρι 6 
μήνες παλαιό – λογαριασμό κοινής ωφελείας ή έγγραφο 
ασφάλειας κατοικίας ή δημοτικών φόρων ή υπογεγραμμένη 
σύμβαση μίσθωσης ή άλλο επίσημο έγγραφο από την κυβέρνηση 
ή κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού από άλλο τραπεζικό 
ίδρυμα εντός ΕΕ στην οποία να φαίνεται η μόνιμη διεύθυνση 
κατοικίας). Το αποδεικτικό θα πρέπει να είναι στο όνομα σας και 
να φέρει φυσική διεύθυνση, όχι ταχυδρομικό κιβώτιο. 

 

 Αντίγραφο αποδεικτικού μισθοδοσίας (payslip) ή άλλο 
αποδεικτικό εισοδημάτων  (όχι πέραν των τριών (3) τελευταίων 
μηνών) 

Για δική σας διευκόλυνση η αποστολή των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών/στοιχείων μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους: 

 Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση  
clientinformation@kedipes.com.cy 

 Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Γρηγόρη Αυξεντίου 7, 1096, 
Λευκωσία 

 Δια χειρός στις διευθύνσεις των Επαρχιακών Κέντρων Εξυπηρέτησης: 
o Λευκωσία: Γρηγόρη Αυξεντίου 7, 1096 
o Λεμεσός: Πατρ. Ιεροσολ.,  16, 4192 Ύψωνας 
o Λάρνακα: Λεωφόρος Παπανικολή, 39, 6053 
o Παραλίμνι: Γρίβα Διγενή, 4, 5281 
o Πάφος: Μίνωος, 4, 8041 

 Με τηλεομοιότυπο (φαξ) στο 22-672774 

https://kedipes.com.cy/wp-content/uploads/EΝΤΥΠΟ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΦΥΣΙΚΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ_email_web-1.docx
https://kedipes.com.cy/wp-content/uploads/EΝΤΥΠΟ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΦΥΣΙΚΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ_email_web-1.docx
mailto:clientinformation@kedipes.com.cy


Για την καλύτερη υποστήριξη και καθοδήγησή σας, οποιαδήποτε ερωτήματα 

μπορούν να αποστέλλονται  στην  ηλεκτρονική διεύθυνση 

clientinformation@kedipes.com.cy ή μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς 

στο 22-743021. 
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