
  

  
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ  :  Μέλη,  Θεματοφύλακες / και  Τράπεζες  Διακανονισμού  του  
                       Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου - ΣΑΤ/ΧΑΚ  

ΑΠΟ   :  Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου  

ΘΕΜΑ      : Δοκιμές για τη μετάβαση του Χρηματικού Διακανονισμού σε  
περιβάλλον Τ2-Τ2S Consolidation  

   
ΗΜΕΡ.      : 2 Σεπτεμβρίου, 2022  

ΑΡ. ΕΓΚ. :  17-22/14-22 
 

Κύριοι,  
 
Σε συνέχεια εγκυκλίου που σας είχε αποσταλεί στις 14 Ιουλίου 2022 με θέμα 
«Ενημέρωση αναφορικά με το πλάνο μετάβασης Χρηματικού Διακανονισμού σε 
περιβάλλον Τ2-Τ2S Consolidation» (επισυνάπτεται εκ νέου για ευκολία), καθώς και 
ηλεκτρονικού μηνύματος ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2022 με θέμα «Δοκιμές για 
μετάβαση χρηματικού διακανονισμού σε περιβάλλον T2-T2S Consolidation» θα 
θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Χρηματιστήριο θα προβεί σε εκ νέου δοκιμές 
όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Ευρωσύστημα.  Συγκεκριμένα οι νέες δοκιμές 
«AS testing campaign in September 2022» θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 
05/09/2022 - 16/09/2022 και το ΧΑΚ θα συμμετάσχει σε αυτές από τις 12/09/2022 με 
14/09/2022 (3 ημέρες).  Σημειώνουμε ότι κατά τις δοκιμές αυτές θα χρησιμοποιηθούν 
τα ίδια σενάρια με αυτά που σας είχαμε αναφέρει στη προαναφερθείσα 
επισυναπτόμενη εγκύκλιο. 
 
Ταυτόχρονα σας υπενθυμίσουμε ότι για την πραγματοποίηση των δοκιμών : 
 

1. Μπορείτε να συνδεθείτε στο ΣΑΤ μέσα από έναν web browser (Internet 
Explorer ή Firefox), χρησιμοποιώντας το URL: 
https://webdssmock.cse.com.cy (αυτό ισχύει για όσους έχουν ψηφιακά 
πιστοποιητικά για πρόσβαση μέσω internet) ή μέσω των τερματικών σας που 
είναι ενωμένα στο δίκτυο του ΧΑΚ (dssmock.cse.com.cy).  

2. Τα δεδομένα που υπάρχουν στο περιβάλλον δοκιμών είναι αυτά μέχρι τις 24 
Αυγούστου 2020. 

3. Τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν θα πρέπει να κοινοποιούνται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση target2@cse.com.cy 

 
Επισημαίνεται για ακόμη μια φορά το πόσο σημαντική είναι η ενεργός συμμετοχή 
όλων στις προγραμματισμένες δοκιμές με στόχο την ομαλή και επιτυχή μετάβαση στο  
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νέο περιβάλλον Τ2-Τ2S Consolidation κατά την έναρξη ισχύος στις 21 Νοεμβρίου 
2022.   
 
Ευχαριστούμε εκ’ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 
 
Με εκτίμηση 
 
 
 
Αγγελική Φράγκου   
Προϊστάμενη Διεύθυνσης Κεντρικού Μητρώου Αποθετηρίου   
(για Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή)   
 
Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
           ΚΣΕΠΕΥ Επιτροπή Εκδοτών με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 909/2014   
           Επιτροπή Συμμετεχόντων (Μέλη / Θεματοφύλακες) με βάση τον Κανονισμό  

Ε.Ε. 909/2014   


