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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
    

 
 Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ανακοινώνει προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, 
ότι σύμφωνα με τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο και την παράγραφο 6 
της Απόφασης του Συμβουλίου του ΧΑΚ αναφορικά με την Εγγραφή Μελών – Οργάνωση και 
Προσόντα Υπηρετούντων Υπαλλήλων (ΚΔΠ 433/2010 ως τροποποιήθηκε), αποφάσισε να 
οργανώσει Σεμινάριο 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 γραπτή αίτηση μέσω επιστολής τους στο Χρηματιστήριο μέχρι τη 
Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017 (fax 22507038 or email info@cse.cm.cy ) καθώς 
επίσης  αποστείλουν αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας τους, όπως  επίσης και τα πλήρη 
τους στοιχεία για σκοπούς άμεσης επικοινωνίας (ταχυδρομική και ηλεκτρονική 
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ εάν υπάρχουν). 

i. Καταβάλουν στο Χρηματιστήριο το προβλεπόμενο τέλος των €100 ανά συμμετέχοντα 
κατά την υποβολή της γραπτής αίτησης. Το προβλεπόμενο δικαίωμα θα μπορεί να 
κατατίθεται στους πιο κάτω λογαριασμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου:  
  

Κατάλογος Τραπεζικών Λογαριασμών για κατάθεση δικαιώματος   

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ   

Τράπεζα   Swift Code   Αρ. Λογαριασμού   ΑΡ. IBAN   

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια 
Εταιρεία Λτδ   

BCYPCY2N  0120-05-020334-00   CY83-0020-0120-0000-0005-0203-3400   

Άλφα Τράπεζα Λτδ  
(Κύπρου)   ABKLCY2N  202-101-0021061   CY92 0090 0202 0002 0210 1002 1061   

Ελληνική Τράπεζα 
Δημόσια  
Εταιρεία Λτδ   

HEBACY2N  106-11-033879-00   CY07 0050 0106 0001 0611 0338 7900   

USB Bank   UNVKCY2N  142-8-0000603-63014  CY71-0110 0022 1428 0000 6036 3014   

  



Το Σεμινάριο έχει καθοριστεί να πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου 2017. Το Χρηματιστήριο 
θα ειδοποιήσει πριν από την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του Σεμιναρίου, όσους 
υποβάλουν αίτηση, πληροφορώντας τους για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής του Σεμιναρίου.  
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχει στο Σεμινάριο αυτό, θα έχει το δικαίωμα 
να εγγραφεί στον ειδικό κατάλογο, εάν υποβάλλει προς το Συμβούλιο του ΧΑΚ, εντός 
προθεσμίας δύο ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου του Σεμιναρίου, βεβαίωση 
από Μέλος του Χρηματιστηρίου ότι τον/την απασχολεί ή πρόκειται να τον/την απασχολήσει, ως 
Υπεύθυνο Εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών/πιστοποιημένο εκκαθαριστή.  
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