
 

 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ    : 1. Μέλη Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (XAK) 

 2. Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 
(ΚΕΠΕΥ) 

 3. Σύνδεσμος Εταιρειών Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (ΕΠΔΥ- 
Εποπτευόμενες από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου) 

 4. Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 

 5. Σύνδεσμος Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΛΚ) 

 6. Σύμβουλοι Εισαγωγής ΧΑΚ 
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ΘΕΜΑ     :  Παρουσίαση / Σεμινάριο με θέμα “Η Χρηματιστηριακή 
Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως 
Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά 
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Κύριοι, 
 
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα “Η 
Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι 
Εισαγωγής”. Στο σεμινάριο αυτό θα γίνει εκτενής ενημέρωση για τη Χρηματιστηριακή 
Νομοθεσία και της Κανονιστικής φύσεως Αποφάσεων του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου 
και θα απευθύνεται σε πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής 
για τη Νέα Αγορά του Χρηματιστηρίου [Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.)], ή 
σε πρόσωπα που εργάζονται σε εταιρείες που είναι ήδη Σύμβουλοι Εισαγωγής στο ΧΑΚ.  
 
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. – 
13:00 μ.μ. στα γραφεία του ΧΑΚ (1ος Όροφος, Αίθουσα Σεμιναρίων) στη Λευκωσία.  Το 
δικαίωμα συμμετοχής καθορίστηκε στα €70.  Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει 
διάλειμμα για ροφήματα και αλμυρά. 
 
Η Ν.Ε.Α Αγορά είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) όπως αυτός 
προβλέπεται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων 
Αγορών Νόμο 144(1)/2007. Τελεί υπό τη διαχείριση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 



 

 

σύμφωνα με τις Κανονιστικές Αποφάσεις τις οποίες έχει ορίσει το ΧΑΚ.  Χαρακτηρίζεται ως 
«μη ρυθμιζόμενη» αγορά και δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά εφαρμόζονται στις 
ρυθμιζόμενες αγορές. Σκοπός του Σεμιναρίου αυτού είναι η επεξήγηση του ρόλου του 
Συμβούλου Εισαγωγής, των καθηκόντων του, των προϋποθέσεων εγγραφής, καθώς και της 
εποπτείας του Συμβούλου Εισαγωγής και της απόκτησης της γνώσης της Χρηματιστηριακής 
Νομοθεσίας και της Κανονιστικής φύσεως Αποφάσεων του Συμβουλίου. 
 
Στο Σεμινάριο θα γίνει αναλυτική ενημέρωση από στελέχη του ΧΑΚ, για την Αγορά αυτή.  
Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων:   
 
α) Γενικά Χαρακτηριστικά των Αγορών του ΧΑΚ / Στατιστικά 
β)  Προϋποθέσεις και μέθοδοι εισαγωγής στις Ρυθμιζόμενες Αγορές 
γ) Προϋποθέσεις και μέθοδοι εισαγωγής στη Ν.Ε.Α. Αγορά 
δ)  Ενημέρωση για τις συνεχείς υποχρεώσεις των εκδοτών 
ε) Ρόλος/ αρμοδιότητες και διαδικασία εγγραφής του Συμβούλου Εισαγωγής 
στ) Αίτηση για εισαγωγή στη ΝΕΑ – Προετοιμασία του Πληροφοριακού Εγγράφου 
ζ)  Κεντρικό Αποθετήριο/ Κεντρικό Μητρώο 
η) Συζήτηση/ Ερωτήσεις 
 
Το σεμινάριο θα γίνει στην Ελληνική γλώσσα.  
 
Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα: 
 
Η δήλωση συμμετοχής, μαζί με επιταγή για το ποσό των €70 ως δικαίωμα συμμετοχής, ή 
αντίγραφο της κατάθεσης του δικαιώματος συμμετοχής στο λογαριασμό του ΧΑΚ θα πρέπει 
να αποσταλούν στα γραφεία του ΧΑΚ στη διεύθυνση Λόρδου Βύρωνος 71 – 73, 1096 
Λευκωσία, Τ.Θ. 25427, 1309 Λευκωσία, τηλ.: 22712300, Φαξ: 22570308 μέχρι τις 6 
Οκτωβρίου 2020. 

 
Σημειώνονται επίσης οι ακόλουθοι λογαριασμοί σε περίπτωση κατάθεσης του δικαιώματος  
συμμετοχής σε λογαριασμό του ΧΑΚ: 

 
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ Αρ. Λογ.: 0120-05-020334-00 
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Αρ. Λογ.: 106-11-033879-00 

 
 
 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο 
Χρηματιστήριο στις 7/10/2020 το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο αναφορικά με το 
COVID-19. 
 
Με σκοπό την προστασία του προσωπικού και των συμμετεχόντων παρακαλούμε όπως 
μελετήσετε και τηρήσετε τις επισυναπτόμενες οδηγίες κατά την άφιξη σας στο ΧΑΚ και κατά 
τη διάρκεια του σεμιναρίου. 
 



 

 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μεγάλος ενδεχομένως το σεμινάριο να 
διεξαχθεί διαδικτυακά και συνεπώς δεν θα είναι αναγκαίο να συμπληρώσετε και να 
αποστείλετε το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο. Σε τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε 
σχετικά.  
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκρισή σας και είμαστε στη διάθεσή 
σας, για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειάζεστε. 
 
 
Με εκτίμηση 
 
 
Νίκος Τρυπάτσας  
Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 
 
Εσώκλ. 



 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στην 
παρουσίαση/ Σεμινάριο που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στα γραφεία του 

ΧΑΚ με θέμα: 
 

 «Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως 
Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά» 

 
Όνομα Εταιρείας: ………………………………………………………………….. 

Σημειώστε √ όπου ισχύει: 

1. Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ)................. 

2. Εταιρεία Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (ΕΠΔΥ- Εποπτευόμενη από Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου) ……………. 

3. Δικηγορικό Γραφείο (εγγεγραμμένο στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο)……  

4. Ελεγκτικό Γραφείο (εγγεγραμμένο στο ΣΕΛΚ)………………………… 

5. Εγκεκριμένος Σύμβουλος Εισαγωγής ΧΑΚ 

Τηλέφωνο:  …………………………… Φαξ: …………………………… 

Διεύθυνση:  …………………..……………………………………………………………. 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: …………………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1. ………………………………………  ……………………………………. 

2. ………………………………………  …………………………………… 

3. ………………………………………  …………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……………………… ΥΠΟΓΡΑΦΗ: .......................................... 

Σημ.:  Παρακαλείστε όπως επισυνάψετε μαζί με το παρόν έντυπο επιταγή ή το αντίγραφο της 
κατάθεσης του δικαιώματος συμμετοχής και να αποστέλλονται στα γραφεία του ΧΑΚ στη 
διεύθυνση Λόρδου Βύρωνος 71 – 73, 1096 Λευκωσία, Τ.Θ. 25427, 1309 Λευκωσία, τηλ.: +357 
22712300, Φαξ:  +357 22570308 

 



Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της πανδημίας του Covid-19, η υγεία 
και η ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών μας αποτελεί προτεραιότητα για 
εμάς.  Επομένως, ζητάμε από κάθε συμμετέχοντα να συμπληρώσει το παρακάτω 
ερωτηματολόγιο. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν 
αυστηρά εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από τον Οργανισμό μας και 
τον Λειτουργό Υγείας και Ασφάλειας.  Σας διαβεβαιώνουμε ότι το συμπληρωμένο 
ερωτηματολόγιο θα καταστραφεί 21 ημέρες μετά το Σεμινάριο.  Λάβετε υπόψη 
επίσης ότι το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί 
αποκλειστικά από κάθε συμμετέχοντα.  Οι φόρμες που συμπληρώνονται και 
υπογράφονται για λογαριασμό ενός συμμετέχοντα, δεν θα γίνονται δεκτές. 

1. Βρίσκεστε αυτήν τη στιγμή εκτός Κύπρου; 
 

 Ναι |  Όχι 

 

1.1.  Εάν η απάντηση στην ερώτηση 1 είναι Ναι, παρακαλούμε αναφέρετε τη χώρα και 
την ημερομηνία άφιξης σας στην Κύπρο: 

 
 

 

1.2. Εάν η απάντηση στην ερώτηση 1 είναι Όχι, έχετε ταξιδέψει πρόσφατα εκτός Κύπρου 
(τελευταίες 14 ημέρες); 

 

 Ναι |  Όχι 

 

1.2.1. Εάν ναι, αναφέρετε τη χώρα και την ημερομηνία άφιξης σας στην Κύπρο: 

 

 

2. Συναντηθήκατε με πρόσωπα που έχουν ταξιδέψει τις τελευταίες 14 ημέρες; 

 

 Ναι |  Όχι 

 

2.1 Εάν ναι, αναφέρετε τη χώρα και την ημερομηνία συνάντησης μαζί τους: 

 
 
 

 

3. Έχετε έρθει σε επαφή με άτομα που έχουν επιβεβαιωθεί ως θετικά στον Κωρονοϊό; 



 

 Ναι |  Όχι 

 
3.1.  Εάν ναι, αναφέρετε την ημερομηνία της επαφής σας μαζί τους: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________ 
 
 

4.  Τις τελευταίες 14 ημέρες, αντιμετωπίσατε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα; 

‐ Πυρετό (38 ΟC ή περισσότερο)                           
 Ναι |  Όχι 

‐ Βήχα                                                                                           Ναι |  Όχι 

‐ Λαχάνιασμα                                                                               Ναι |  Όχι 

‐ Δύσπνοια                                                                      
 Ναι |  Όχι 

 

5. Σκοπεύετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό πριν από την ημερομηνία του σεμιναρίου; 

 

 Ναι |  Όχι 

 

5.1. Εάν ναι, αναφέρετε τη χώρα και τις ημερομηνίες και ενημερώστε τους διοργανωτές 
του σεμιναρίου στη διεύθυνση info@cse.com.cy ή στο τηλέφωνο 22 712373. 

 

 
 
Σημείωση: Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στις περιστάσεις σας που 
αλλάζει τις απαντήσεις σας που παρέχονται παραπάνω, ενημερώστε αμέσως τους 
διοργανωτές του σεμιναρίου στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@cse.com.cy. 
 

6.  Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια, παρακαλούμε όπως τα αναφέρετε παρακάτω:: 

 
 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο: _________________ 

 

Υπογραφή:      __________________                      Ημερομηνία:   ________________ 



  



Μέτρα ασφάλειας του ΧΑΚ κατά του COVID-19 

 

Δεδομένου ότι η προστασία της υγείας του προσωπικού και των πελατών μας είναι 

κορυφαία προτεραιότητά μας, συμμορφωθήκαμε με τα κυβερνητικά πρωτόκολλα και 

τις απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλειά σας, ενώ βρίσκεστε στις 

εγκαταστάσεις μας. 

Τα μέτρα ασφαλείας του ΧΑΚ περιλαμβάνουν: 

• Συμπλήρωση ενός σύντομου ερωτηματολογίου σχετικά με την κατάσταση 

υγείας και το ταξιδιωτικό ιστορικό των επισκεπτών, πριν από την 

ημερομηνία του σεμιναρίου 

• μέτρηση της θερμοκρασίας των επισκεπτών πριν από την είσοδο στις 

αίθουσες εκπαίδευσης του ΧΑΚ 

• εφαρμογή των ακόλουθων κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης 

o εσωτερικοί χώροι (εκτός από το χώρο σερβιρίσματος φαγητού 

και ποτού): 3 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο, απόσταση 0,5 μέτρων 

μεταξύ και γύρω από τα καθίσματα, απόσταση 2 μέτρων μεταξύ τους 

ενώ στέκονται 

o χώρος σερβιρίσματος ποτού: 2 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο και 

2 μέτρα απόσταση μεταξύ τους ενώ στέκονται 

o εξωτερικοί χώροι: 2 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο, 2 μέτρα 

απόσταση μεταξύ τους ενώ στέκονται 

• αποφυγή χειραψιών 

• προετοιμασία διαρρύθμισης καθισμάτων στο χώρο εκπαίδευσης. 

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η διαρρύθμιση των θέσεων και η λίστα των 

συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένων των επαφών και των προσωπικών 



στοιχείων κάθε συμμετέχοντα) θα φυλάσσονται στο αρχείο μας για 

τουλάχιστον 3 μήνες από την ημερομηνία του σεμιναρίου και θα υποβληθούν 

στις κυβερνητικές αρχές εάν ζητηθούν, για σκοπούς παρακολούθησης επαφών  

• διαθεσιμότητα απολυμαντικών σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και στην 

αίθουσα του σεμιναρίου 

• διαθεσιμότητα μάσκας και γαντιών στην κύρια είσοδο και έξω από την 

αίθουσα του σεμιναρίου.  Η χρήση μασκών στην αίθουσα του σεμιναρίου 

κατά τη διάρκεια της παρουσίασης είναι προαιρετική, δεδομένου ότι τα μέτρα 

κοινωνικής αποστασιοποίησης εφαρμόζονται από τους εκπαιδευόμενους και 

τους εκπαιδευτές.  Η χρήση μάσκας σε όλους τους άλλους χώρους, εκτός από 

την αίθουσα του σεμιναρίου, είναι υποχρεωτική. 

• αυστηρή εφαρμογή πρακτικών συντονισμού για την πρόληψη του 

συνωστισμού, καθώς και εφαρμογή μέτρων υγιεινής κατά τη διάρκεια 

διαλειμμάτων καφέ  

• συχνός καθαρισμός όλων των εσωτερικών χώρων 

• σωστός αερισμός όλων των εσωτερικών χώρων, διατηρώντας ανοιχτά 

παράθυρα και συχνό καθαρισμό των φίλτρων των συστημάτων κλιματισμού 
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