
 

 

ΠΡΟΣ   : Μέλη και Θεματοφύλακες / Χειριστές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου  

ΑΠΟ     : Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΧΑΚ  

ΘΕΜΑ  : Πιστοποιημένοι Διακανονιστές 

ΗΜΕΡ.  : 2 Αυγούστου, 2022  

ΑΡ. ΕΓΚ. : 15-2022 / 12-2022 

 

Κύριοι,  

Σε συνέχεια της εγκυκλίου του Χρηματιστήριου ημερομηνίας 21 Ιουνίου, 2022 με θέμα «Πρώτη 

φάση δοκιμών για την νέα έκδοση ΣΑΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 (CSDR)» 

παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα αναφορικά με τον Πιστοποιημένο Διακανονιστή. 

1. Πιστοποιημένοι Διακανονιστές που υπηρετούν σε ΕΠΕΥ / Πιστωτικά Ιδρύματα που 

δραστηριοποιούνται στο Ελληνικό Αποθετήριο, το οποίο εφαρμόζει ουσιαστικά τους ίδιους 

Κανόνες με το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ και το ίδιο σύστημα (Σ.Α.Τ) και 

ενεργούν ως Υπεύθυνοι Εκκαθάρισης / Πιστοποιημένοι Εκκαθαριστές στο ΧΑΚ,  θα 

μπορούν να υποβάλουν  βεβαίωση / αντίγραφο του πιστοποιητικού που του έχει δοθεί ως 

Πιστοποιημένος Διακανονιστής και δεν θα απαιτηθεί η εκ νέου πιστοποίηση των 

προσόντων του συνεπώς εάν δεν έχουν προβεί στην αποστολή αιτήματος θα πρέπει να 

φροντίσουν άμεσα και όχι αργότερα από τις 16 Σεπτεμβρίου 2022 να αποστείλουν αίτημα 

προς το ΧΑΚ για να μπορούν να αποκτήσουν την εν λόγω ιδιότητα, επισυνάπτοντας το 

ανάλογο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από το ATHEXCSD. 

2. Υπεύθυνοι Εκκαθάρισης / Πιστοποιημένοι Εκκαθαριστές του ΧΑΚ που δεν έχουν 

εξασφαλίσει το σχετικό πιστοποιητικό Διακανονιστή από το Ελληνικό Αποθετήριο για να 

συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα του ΚΑΜ θα πρέπει να παρακολουθήσουν το 

ειδικό σεμινάριο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2022 μέσω 

webex.  Συνεπώς όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εν λόγω σεμινάριο το οποίο θα 

είναι δωρεάν θα πρέπει να υποβάλλουν γραπτό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

info@cse.com.cy, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022 και να αποστείλουν αντίγραφο 

του δελτίου ταυτότητας τους, όπως επίσης και τα πλήρη στοιχεία τους για σκοπούς άμεσης 

επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου). 

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 
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