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Κύριοι, 

Πληροφορείστε ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, προχωρά σε αναγκαία 
αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της Δικτυακής Υποδομής της Αγοράς του, σε επίπεδο 
εξοπλισμού (hardware) και λογισμικού (software). 
 
Στα πλαίσια της  συνολικής  αναβάθμισης των Δικτυακών Υποδομών της Αγοράς του 
ΧΑΚ, θα γίνει αναβάθμιση και στο Δικτυακό εξοπλισμό ( Router & Switch) που είναι 
εγκατεστημένος στα γραφεία των Μελών του ΧΑΚ και μέσω του οποίου τα Μέλη έχουν 
πρόσβαση στις αγορές ΧΑΚ- ΧΑ, μέσω των Συστημάτων ΟΑΣΗΣ και ΣΑΤ. 

O κύριοι λόγοι για την αναβάθμιση αυτή αναλύονται πιο κάτω:  

• Θα υπάρχει  ομοιογένεια μεταξύ των Δικτυακών Υπηρεσιών των δύο 
Χρηματιστηρίων (ΧΑΚ και ΧΑ), η οποία κρίνεται ως απαραίτητη μετά και από 
την επικείμενη αναβάθμιση των αντίστοιχων  Δικτυακών Υπηρεσιών του ΧΑ, που 
θα διευκολύνει την κυρίως λειτουργία των δύο σημαντικών Συστημάτων (ΟΑΣΗΣ 
και ΣΑΤ) του ΧΑΚ και θα ελαχιστοποιήσει τυχόν προβλήματα λειτουργίας που 
ενδεχομένως να παρουσιάζονταν, λόγω ανομοιογένειας των υφιστάμενων 
Δικτυακών Υπηρεσιών. 

• Ο υφιστάμενος  Δικτυακός Εξοπλισμός χρήζει εκσυγχρονισμού, ενόψει των 
αναβαθμίσεων των Λογισμικών Συστημάτων. 
 

Ο Εξοπλισμός ο οποίος θα εγκατασταθεί στα Μέλη, θα περιλαμβάνει τα πιο κάτω: 
Part Number  Description  
ISR4221-SEC/K9  Cisco ISR 4221 SEC Bundle with SEC lic  
SL-4220-SEC-K9  Security License for Cisco ISR 4220 Series  
SL-4220-IPB-K9  IP Base License for Cisco ISR 4220 Series  
PWR-4220-AC  AC Power Supply for Cisco ISR 4220  



CAB-ACU  AC Power Cord (UK), C13, BS 1363, 2.5m  
NIM-BLANK  Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400  
ACS-4220-RM-19  19 inch rack mount kit for Cisco ISR 4220  
SISR4200UK9-169  UNIVERSAL  
NIM-ES2-8  8-port Layer 2 GE Switch Network Interface Module  

 
 

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, στα πλαίσια της αναβάθμισης αυτής, 
αποφάσισε τον καθορισμό τελών για τον εξοπλισμό που θα πρέπει να εγκατασταθεί στα 
Μέλη, καθώς και για την ετήσια συντήρηση του, εφόσον για τον εξοπλισμό αυτό το 
ΧΑΚ, θα καταβάλλει αντίστοιχα ποσά στην προμηθεύτρια εταιρεία. Οι χρεώσεις αυτές 
αναλύονται  ως πιο κάτω: 
 

• H Εφάπαξ χρέωση για την αγορά και εγκατάσταση του νέου δικτυακού 
εξοπλισμού για αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού των Μελών του ΧΑΚ, 
μέσω του οποίου έχουν πρόσβαση στα Ηλεκτρονικά Συστήματα 
Διαπραγμάτευσης και Εκκαθάρισης (ΟΑΣΗΣ και ΣΑΤ που επιβαρύνει κάθε 
Μέλος, ανέρχεται στα €1.650. 

• Επιπρόσθετα θα ισχύει και ανάλογη ετήσια χρέωση για τη συντήρηση και 
υποστήριξη του νέου δικτυακού εξοπλισμού των Μελών του ΧΑΚ, μέσω του 
οποίου τα Μέλη έχουν πρόσβαση στα Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαπραγμάτευσης 
και Εκκαθάρισης (ΟΑΣΗΣ και ΣΑΤ). Αυτή   θα ανέρχεται στα €500. 
 

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις για τα Δικαιώματα αυτά, είναι αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, στο μέρος ‘Νομικό Πλαίσιο’, ‘Προτεινόμενη 
Νομοθεσία’, με τίτλο: Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις 
αναβάθμιση Δικτυακού Εξοπλισμού. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν συνεπώς να υποβάλουν τις θέσεις και απόψεις τους  για τις 
νέες χρεώσεις στο ΧΑΚ, μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, αποστέλλοντας τις μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@cse.com.cy ή με τηλεομοιότυπο στο 22570308, με 
την αναφορά: «Δικτυακός Εξοπλισμός Μελών ΧΑΚ και Προτεινόμενες Χρεώσεις». 
 
Σημειώνεται ότι θα σας αποσταλεί λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την επί τόπου (στα 
γραφεία σας) εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτού, όταν και εφόσον το επιτρέψουν οι 
συνθήκες της Πανδημίας. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. 
 
Με εκτίμηση 
 
 
Νίκος Τρυπάτσας 
Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 
 
Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

ΚΣΕΠΕΥ 


