
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ανακοινώνει προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων τα 
ακόλουθα: 
 
(1). Τη διοργάνωση Σεμιναρίου για τα πρόσωπα τα οποία ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ότι 
κατέχουν τα προσόντα για να εγγραφούν στους ειδικούς καταλόγους υπεύθυνων εκκαθάρισης 
χρηματιστηριακών συναλλαγών/πιστοποιημένους εκκαθαριστές. Δικαίωμα συμμετοχής στο 
Σεμινάριο θα έχουν όσοι: 
 

i. Υποβάλλουν γραπτό αίτημα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cse.com.cy, το 
αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2020. 

ii. Αποστείλουν αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας τους, όπως επίσης και τα πλήρη στοιχεία 
τους για σκοπούς άμεσης επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, 
αριθμός τηλεφώνου και φαξ εάν υπάρχουν). 

iii. Καταβάλουν στο Χρηματιστήριο, το προβλεπόμενο τέλος των € 85  ανά συμμετέχοντα, 
κατά την υποβολή της γραπτής αίτησης.   

(2). Τη διοργάνωση προφορικής εξέτασης μέσω του διαδικτύου για τα εξ’ αποστάσεως Μέλη, για 
πιστοποίηση ατόμων που ενδιαφέρονται να λογίζονται ως εγγεγραμμένοι στον ανάλογο ειδικό 
κατάλογο υπεύθυνων εκκαθάρισης συναλλαγών/πιστοποιημένων εκκαθαριστών. Δικαίωμα 
συμμετοχής στη προφορική εξέταση θα έχουν όσοι: 

i. Υποβάλλουν γραπτό αίτημα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cse.com.cy, το 
αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2020. 

ii. Αποστείλουν αντίγραφο της πολιτικής τους ταυτότητας, φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε 
πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας που έχουν λάβει από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας ή από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια, σχετική με τη διεξαγωγή 
των εργασιών τους σε ΕΠΕΥ της Ελλάδας. 

iii. Να καταβάλουν το προβλεπόμενο τέλος των €85 στο ΧΑΚ κατά την υποβολή της 
γραπτής αίτησης. 

 
Το προβλεπόμενο δικαίωμα τόσο για το Σεμινάριο ή για την προφορική εξέταση, θα μπορεί να 
κατατίθεται στους πιο κάτω λογαριασμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου: 

 
Πιστωτικό Ίδρυμα Swift Code Αρ. 

Λογαριασμού  
ΑΡ. IBAN  

Τράπεζα Κύπρου 
Δημόσια Εταιρεία 
Λτδ  

BCYPCY2N 0120-05-020334-
00  

CY83-0020-0120-0000-0005-0203-
3400  

Ελληνική Τράπεζα 
Δημόσια Εταιρεία 
Λτδ  

HEBACY2N 106-11-033879-
00  

CY07 0050 0106 0001 0611 0338 
7900  

 



Το Χρηματιστήριο θα ειδοποιήσει πριν από την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του 
Σεμιναρίου, όσο και της προφορικής εξέτασης, όσους υπέβαλαν αίτηση, πληροφορώντας τους 
για το χρόνο διεξαγωγής. 
 
Προς διευκόλυνση των υποψηφίων υπεύθυνων εκκαθάρισης συναλλαγών / πιστοποιημένων 
εκκαθαριστών στην προετοιμασία τους, σημειώνουμε πιο κάτω, τα θέματα στα οποία θα 
εξεταστούν οι υποψήφιοι: 
 

i. Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με την Εκκαθάριση Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε 
Λογιστική Μορφή (ΚΔΠ450/2014). 

ii. Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με τη Λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου και 
Κεντρικού Μητρώου Αξιών (ΚΔΠ 398/2006 όπως τροποποιήθηκε). 

iii. Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με την Εκκαθάριση και το Διακανονισμό των 
Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών του Κεντρικού Αποθετηρίου και 
Κεντρικού Μητρώου Αξιών (ΚΔΠ 397/2006 όπως τροποποιήθηκε). 

 
 

Λευκωσία 28 Αυγούστου 2020 


